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ร่่วมสร่้างสังคมท่ี่�ยั่ั�งยืั่นไปด้้วยั่กััน

ร่กััษ์์โลกัลด้ขยั่ะด้้วยั่นวัตกัร่ร่ม
เมด็้พลาสติกัผสม PCR

ร่ว่มกัันเก็ับถุุงพลาสติกั
กัลับส่่กัร่ะบวนกัาร่ร่ไ่ซเคิล 

กัับ มอืวิเศษ์ x วน

ที่ำาไมบางคร่ั�งเร่าถึุงตัด้สินใจ
ไม่สมเหตสุมผลเอาซะเลยั่ 

วิชาเศร่ษ์ฐศาสตร่ม่์คำาอธิิบายั่

บร่ร่จุภััณฑ์์เพื�อความยั่ั�งยั่นื 
กัญุแจสำาคัญแห่งอนาคต

พาเท่ี่�ยั่วห้องเร่ย่ั่นธิร่ร่มชาติ
ปากันำาปร่ะแส 

คาร่บ์อนเคร่ดิ้ต คืออะไร่
ที่ำาไมซื�อขายั่กัันได้้

ร่่ห้ร่อืไม ่คนไที่ยั่พักัร่อ้นน้อยั่
ติด้ 1 ใน 10 ของโลกั

เพื�อโลกัท่ี่�น่าอย่ั่ข่ึ�น
เปา้หมายั่และพันธิสัญญา

ด้้านความยั่ั�งยั่นืของด้าว
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พร่ธิิชา วงศย์ั่านนาวา
บรรณาธิิการ

เป้าหมายั่ท่ี่�ยั่ิ�งใหญ่
เป็นจร่ิงได้้ถุ้าร่่วมมือกััน

@Dow ฉบัับัน้ี้�เราได้้นี้ำาเสนี้อเร่�องราว แนี้วคิิด้ กิิจกิรรม และกิระแสใหม่ๆ  
ท้ี่�น่ี้าสนี้ใจมาร้อยเร้ยงให้ทุี่กิท่ี่านี้ได้้อ่านี้ในี้คิราวเด้้ยว ทัี่�งนี้วัตกิรรมเม็ด้พลาสติกิร้ไซเคิิล
คิวามต่�นี้ตัวในี้เร่�องโลกิร้อนี้และคิาร์บัอนี้เคิรด้ิต คุิณค่ิาของป่่าชายเลนี้ เป่้าหมายเพ่�อ
คิวามยั�งย่นี้ กิารที่ำางานี้ร่วมกัิบัพันี้ธมิตรในี้กิิจกิรรมต่างๆ เพ่�อก้ิาวไป่ส่่เป้่าหมายท้ี่�ตั�งไว้ 

โด้ยหลักิใหญ่่ใจคิวามของทีุ่กิกิิจกิรรมและนี้วัตกิรรมล้วนี้แล้วแต่มาจากิกิาร 
ป่รับัตัวและพัฒนี้าสิ�งต่างๆ ให้ด้้ยิ�งข้�นี้เพ่�อโลกิท้ี่�ยงัคิงคิวามน่ี้าอย่แ่ละม้ที่รัพยากิรธรรมชาติ
คิงอย่่อย่างพอเพ้ยงเพ่�อคินี้รุ่นี้หลัง ในี้ทุี่กิคิอลัมน์ี้ผู้่้อ่านี้จะได้้เห็นี้วิธ้คิิด้ กิารตัด้สินี้ใจ และ
กิารลงม่อที่ำาอย่างจริงจังในี้ทุี่กิมิติทัี่�งจากิด้าวและพันี้ธมิตร เพราะเราเช่�ออย่างยิ�งว่า 
เป้่าหมายอันี้ยิ�งใหญ่่จะเป็่นี้จริงไป่ไม่ได้้ถ้้าเราที่ำาเพ้ยงลำาพังคินี้เด้้ยว 

ร่วมด้้วยช่วยกัินี้ จะสร้างแรงกิระเพ่�อมได้้กิว้างและไกิลกิว่าอย่างแน่ี้นี้อนี้
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ร่ักัษ์์โลกัลด้ขยั่ะด้้วยั่นวัตกัร่ร่ม
เม็ด้พลาสติกัผสม PCR

เม่�อธุรกิิจ e-commerce หร่อกิารซ่�อ-ขายออนี้ไลน์ี้ยิ�งได้้รับัคิวามนิี้ยมส่งข้�นี้มากิเท่ี่าไหร่ 
ก็ิยิ�งม้คิวามต้องกิารและจำาเป็่นี้ท้ี่�จะต้องใช้บัรรจุภััณฑ์์เพิ�มมากิข้�นี้เท่ี่านัี้�นี้ ที่ำาให้ป่ริมาณขยะ 
จากิบัรรจุภััณฑ์์ในี้ปั่จจุบัันี้เพิ�มมากิข้�นี้เป่็นี้เงาตามตัว และคิงจะไม่ด้้เป็่นี้แนี้่ หากินัี้�นี้ยิ�งก่ิอให้
เกิิด้ปั่ญ่หาขยะหลุด้รอด้ส่่สิ�งแวด้ล้อม โด้ยนี้วัตกิรรรมใหม่ๆ ท้ี่�คิิด้ค้ินี้ข้�นี้มาอย่างใส่ใจก็ิสามารถ้ 
ช่วยให้มนุี้ษย์เราทุี่เลาแก้ิไขปั่ญ่หาดั้งกิล่าวลงได้้ ดั้งเช่นี้ เม็ด้พลาสติกิร้ไซเคิิลส่ตรใหม่จากิด้าว 
ซ้�งเพิ�งเปิ่ด้ตัวไป่เม่�อไม่นี้านี้มาน้ี้� เพ่�อผู้ลิตเป็่นี้ฟิิล์มหด้เพ่�อแพคิสินี้ค้ิา (Collation Shrink Film) 
วางจำาหนี้่ายส่่ตลาด้ทัี่�วเอเช้ยแป่ซิฟิิกิเป่็นี้คิรั�งแรกิ รวมทัี่�งป่ระเที่ศไที่ย เพ่�อร่วมแกิ้ไขปั่ญ่หา 
ขยะพลาสติกิอย่างยั�งย่นี้ด้้วยนี้วัตกิรรม 

คิวามพิเศษของผู้ลิตภััณฑ์์เม็ด้พลาสติกิส่ตรใหม่ท้ี่�เร้ยกิกัินี้ในี้ขณะน้ี้�ว่า ‘XUS 60921.01’  
ค่ิอม้ส่วนี้ผู้สมของพลาสติกิท้ี่�ผู่้านี้กิารใช้งานี้จากิผู้่้บัริโภัคิ หร่อ PCR (Post-Consumer Recycled)  
ในี้สัด้ส่วนี้ท้ี่�มากิถ้้ง 40 เป่อร์เซ็นี้ต์ สามารถ้นี้ำามาผู้ลิตเป็่นี้ฟิิล์มหด้เพ่�อแพคิสินี้ค้ิา (Collation  
Shrink Film) โด้ยม้คุิณสมบััติเท้ี่ยบัเท่ี่าฟิิล์มท้ี่�ที่ำามาจากิเม็ด้พลาสติกิบัริสุที่ธ์ 100% (virgin)  
ซ้�งถ้้าเราเป่ร้ยบัเท้ี่ยบักัิบักิารใช้เม็ด้พลาสติกิบัริสุที่ธ์ 100% แล้ว จะพบัว่าสามารถ้ลด้ 
กิารป่ล่อยก๊ิาซคิาร์บัอนี้ได้ออกิไซด์้ได้้ถ้้ง 17 เป่อร์เซ็นี้ต์ แถ้มยังป่ระหยัด้พลังงานี้ได้้กิว่า  
30 เป่อร์เซ็นี้ต์โด้ยป่ระมาณเลยท้ี่เด้้ยว! (ทัี่�งน้ี้�ข้�นี้อย่่กัิบัปั่จจัยป่ระกิอบัต่างๆ ด้้วย)

นี้วัตกิรรมเม็ด้พลาสติกิ PCR ส่ตรใหม่น้ี้� จ้งสามารถ้ช่วยให้ทัี่�งโรงงานี้แป่รร่ป่พลาสติกิ 
(Converter) เจ้าของแบัรนี้ด์้สินี้ค้ิา (Brand Owner) และบัริษัที่ค้ิาป่ล้กิ (Retailer) ได้้บัรรลุ
เป้่าหมายด้้านี้คิวามยั�งย่นี้ท้ี่�ตนี้เองต้องกิารอย่างง่ายและรวด้เร็วยิ�งข้�นี้ รวมทัี่�งยังเป็่นี้ส่วนี้หน้ี้�ง 
ของกิารช่วยหาที่างออกิวิธ้ใหม่ๆ ให้กัิบัพลาสติกิใช้งานี้แล้ว เพ่�อไม่ให้ต้องกิลายมาเป็่นี้ขยะ 
หลุด้รอด้ไป่ส่่สิ�งแวด้ล้อม 

“เม็ด้พลาสติกิร้ไซเคิิลน้ี้�จะช่วยสร้างเศรษฐกิิจหมุนี้เว้ยนี้ของพลาสติกิให้เกิิด้ข้�นี้ โด้ยไม่ที่ำาให้ 
ป่ระสิที่ธิภัาพของพลาสติกิท้ี่�เจ้าของแบัรนี้ด์้หร่อผู้่้บัริโภัคิต้องกิารลด้ด้้อยลง และเน่ี้�องจากิด้าวเป็่นี้
บัริษัที่แมที่ท้ี่เร้ยลส์ ไซแอนี้ซ์ (Materials Science) ชั�นี้นี้ำาของโลกิ ท้ี่�ม้คิวามมุ่งมั�นี้ด้้านี้นี้วัตกิรรม
และคิวามยั�งย่นี้ จ้งม้คิวามยินี้ด้้ท้ี่�จะนี้ำาผู้ลิตภััณฑ์์ใหม่น้ี้�เข้าส่่ตลาด้ เพ่�อสนัี้นี้สนุี้นี้กิารนี้ำาพลาสติกิ 
ร้ไซเคิิลกิลบััมาใช้” แบัมบััง จันี้ที่ร์ด้รา รองป่ระธานี้ฝ่่ายธุรกิิจภ่ัมภิัาคิเอเช้ยแป่ซิฟิิกิของด้าว กิล่าว 

เม็ด้พลาสติกิร้ไซเคิิลรักิษ์โลกิชนิี้ด้น้ี้� ได้้รับักิารออกิแบับัให้นี้ำาไป่ใช้เป็่นี้ชั�นี้กิลาง 
ของฟิิล์มพลาสติกิชนิี้ด้หด้ได้้ โด้ยโรงงานี้ผู้ลิตฟิิล์มสามารถ้นี้ำาไป่ใช้ที่ด้แที่นี้เม็ด้พลาสติกิเดิ้ม 
ได้้เลย ช่วยป่ระหยัด้ทัี่�งเวลา และลด้คิวามยุ่งยากิในี้กิารป่รับัตั�งค่ิาเคิร่�องจักิร เม่�อผู้ลิตเป็่นี้ฟิิล์ม
พลาสติกิท้ี่�เสร็จสมบ่ัรณ์แล้ว จะม้สัด้ส่วนี้ของพลาสติกิร้ไซเคิิลอย่่ท้ี่� 13-24 เป่อร์เซ็นี้ต์ นี้อกิจากิน้ี้� 
ด้าวยังม้คิวามตั�งใจท้ี่�จะสร้างตลาด้ให้กัิบัขยะพลาสติกิ เพ่�อเพิ�มแรงจ่งใจในี้กิารจัด้เก็ิบั ร้ไซเคิิล
และผู้ลักิดั้นี้ให้สินี้ค้ิาร้ไซเคิิลได้้รับักิารพัฒนี้ามากิข้�นี้ พร้อมทัี่�งช่วยลด้จำานี้วนี้พลาสติกิท้ี่�จะ 
หลุด้รอด้ไป่ส่่ธรรมชาติอ้กิด้้วย 

ผู้ลิตภััณฑ์์เม็ด้พลาสติกิร้ไซเคิิลใหม่น้ี้�เป็่นี้อ้กิหน้ี้�งในี้หลายนี้วัตกิรรมและกิลยุที่ธ์ของด้าว 
ท้ี่�จะพัฒนี้าเศรษฐกิิจหมุนี้เว้ยนี้ของพลาสติกิให้เกิิด้ข้�นี้ได้้จริง ทัี่�งน้ี้�เราหวังว่านี้วัตกิรรมด้้ๆ เช่นี้น้ี้�
จะได้้รับักิารตอบัรับั เพ่�อยังให้คิวามยั�งย่นี้ได้้เกิิด้ข้�นี้กัิบัโลกิใบัน้ี้�

ขอ้ด่้ของเมด็้พลาสติกั
ร่ไ่ซเคิล PCR ส่ตร่ใหม ่
XUS 60921.01

ม่ส่ีวินผสม่ขอิง
พลาสติกทีั�ผ่านการ
ใชีง้านถ้ิ่ง 
40 เปอร่เ์ซน็ต์

คุณสม่บติัเทีัยบเท่ัากับ
พลาสติกบรสุิทัธ์ิ 100% 

ลดปรมิ่าณคารบ์อิน
ได้ถ้ิ่ง 17 เปอร่เ์ซน็ต์

ประหยัดพลังงาน
ได้กว่ิา 30 เปอร่เ์ซน็ต์

ทัำาให้ผู้ประกอิบการ
บรรลเุป้าหม่าย
ด้านควิาม่ยั�งย่น

ชีว่ิยให้เกิดควิาม่ยั�งย่น
และลดภัาวิะโลกรอ้ิน 

ลดปญัหาขยะพลาสติก
หลดุรอิดสู่สิ�งแวิดล้อิม่
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‘มือวิเศษ์ X วน
โด้ยั่ PPP Plastics’ 
60 องค์กัร่ชั�นนำาร่วมพลัง
ปฏิิบัติกัาร่เก็ับถุุงพลาสติกั
กัลับส่่กัร่ะบวนกัาร่ร่่ไซเคิล 

เพ่�อขับัเคิล่�อนี้โรด้แมป่กิารจัด้กิารขยะพลาสติกิของป่ระเที่ศไที่ยให้ม้
ป่ระสิที่ธิภัาพ ภัาค้ิเคิร่อข่าย ‘PPP Plastics’ หร่อ ‘โคิรงกิารคิวามร่วมม่อภัาคิรัฐ 
ภัาคิธุรกิิจ ภัาคิป่ระชาสังคิม เพ่�อจัด้กิารพลาสติกิและขยะอย่างยั�งย่นี้’ จ้งได้้ 
ร่วมม่อกัิบั “โคิรงกิาร วนี้” และพันี้ธมิตร รวมกิว่า 60 องค์ิกิร ริเริ�ม โคิรงกิาร  
‘ม่อวิเศษ X วนี้ โด้ย PPP Plastics’ โคิรงกิารดั้งกิล่าวจะสามารถ้จุด้ป่ระกิาย 
ช่วยจัด้กิารแก้ิไขปั่ญ่หาพลาสติกิให้เกิิด้คิวามยั�งย่นี้ข้�นี้ได้้อย่างไร เราลองมา
ที่ำาคิวามร้่จักิกัินี้กัิบัท้ี่�มา และรายละเอ้ยด้ของโคิรงกิารด้้ๆ น้ี้�กัินี้ด่้ด้้กิว่า 

ด้าว ในี้ฐานี้ะบัริษทัี่ผู้่้นี้ำาด้้านี้แมที่ท้ี่เร้ยลส ไซแอนี้ซ์ (Materials Science) 
เป็่นี้หน้ี้�งในี้ผู้่้ก่ิอตั�ง PPP Plastics  เม่�อปี่ 2561 เพ่�อสนัี้บัสนุี้นี้ให้ภัาคิรัฐจัด้ที่ำาและ
ขับัเคิล่�อนี้ Roadmap กิารจัด้กิารขยะพลาสติกิ พ.ศ. 2561-2573 และแผู้นี้ป่ฏิิบััติ
กิารด้้านี้กิารจัด้กิารขยะพลาสติกิ พ.ศ. 2561-2565 เพ่�อเป็่นี้กิรอบัและที่ศิที่างให้ 
ทุี่กิภัาคิส่วนี้นี้ำาไป่ใช้อ้างอิงในี้กิารบัริหารจัด้กิารแกิ้ไขปั่ญ่หาขยะพลาสติกิไม่ให้
หลุด้รอด้ไป่ยังสิ�งแวด้ล้อม โด้ยย้ด้หลักิกิารเศรษฐกิิจหมุนี้เว้ยนี้ ม้เป้่าหมายค่ิอ
กิารนี้ำาขยะพลาสติกิกิลับัมาใช้ป่ระโยชน์ี้ได้้ 100 เป่อร์เซ็นี้ต์ ภัายในี้ปี่ 2570

เพ่�อให้เป้่าหมายดั้งกิล่าวสัมฤที่ธิ�ผู้ล ล่าสุด้ภัาค้ิเคิร่อข่าย PPP Plastics  
ได้้ร่วมกัินี้ขับัเคิล่�อนี้แก้ิปั่ญ่หาขยะพลาสติกิผู่้านี้โคิรงกิาร ‘ม่อวิเศษ X วนี้ โด้ย  
PPP Plastics’ ม้กิารตั�งจุด้ ‘ถั้งวนี้ถุ้ง’ เพ่�อรับับัริจาคิถุ้งและบัรรจุภััณฑ์์

*เช็คจุด้ตั�ง ‘ถัุงวนถุงุ’ ได้้ท่ี่� 
www.facebook.com/จุด้ตั�งถัุงวนถุงุ

ฟิิ ล์ ม พ ล า ส ติ กิ ท้ี่� ใ ช้ แ ล้ ว  ใ นี้ พ่� นี้ ท้ี่�
กิรุงเที่พมหานี้คิร ป่ริมณฑ์ล และระยอง 
ระยะแรกิรวมกิว่า 300 จุด้ ทัี่�งน้ี้�บัรรจุภััณฑ์์
ฟิิล์มพลาสติกิ 12 ชนิี้ด้ ท้ี่�รับับัริจาคิ อาทิี่ 
ถุ้งช้อป่ปิ่�ง ถุ้งห่หิ�วพลาสติกิ ห่อผู้้าอ้อม  
ฟิิ ล์มพลาส ติกิ หุ้มขวด้นี้ำ�า  ฟิิ ล์ม กัินี้
กิระแที่กิ พลาสติกิท้ี่�มากัิบัสินี้ค้ิาส่งถ้้งบ้ัานี้  
ฯลฯ จะถ่้กินี้ำากิลับัไป่ร้ไซเคิิลเป็่นี้เม็ด้
พลาสติกิใช้ในี้กิารผู้ลิตถุ้งห่หิ�ว ถุ้งช้อป่ปิ่�ง 
และผู้ลิตภััณฑ์์พลาสติกิอ่�นี้ๆ เพ่�อไม่ให้
หลุด้รอด้ไป่ส่่สิ�งแวด้ล้อมและไม่ไป่ท้ี่�หลุม
ฝั่งกิลบั เป็่นี้กิารลด้ปั่ญ่หาสิ�งแวด้ล้อม
เร่�องขยะพลาสติกิในี้ที่ะเล และส่งเสริม
กิารใช้ที่รัพยากิรอย่างคุ้ิมค่ิาโด้ยกิารนี้ำา
กิลับัมาหมุนี้เว้ยนี้เพ่�อที่ำาป่ระโยชน์ี้ตาม
หลักิกิารเศรษฐกิิจหมุนี้เว้ยนี้

จุด้ Drop Point ‘ถ้ังวนี้ถุ้ง’’ 
กิว่า 300 ถั้ง กิระจายกัินี้อย่่ตามห้าง 
สรรพสินี้ค้ิา เช่นี้ มาบุัญ่คิรอง เซ็นี้ที่รัล 
เด้อะมอลล์ เที่สโก้ิ โลตัส และปั่�มนี้ำ�ามันี้
บัางจากิ โด้ยกิำาลังจะขยายไป่ส่่พ่�นี้ท้ี่�อ่�นี้ๆ 
เพิ�มข้�นี้เร่�อยๆ ซ้�งถุ้งและบัรรจุภััณฑ์์ฟิิล์ม
พลาสติกิท้ี่�ป่ระชาชนี้นี้ำามาใส่ถั้งวนี้ถุ้ง
จะม้ม่ลค่ิากิิโลกิรัมละ 5 บัาที่ มอบัให้กัิบั
ศ่นี้ย์ช่วยช้วิตสัตว์ที่ะเลหายากิ เพ่�อนี้ำาไป่
ใช้ในี้ภัารกิิจช่วยเหล่อสัตว์ที่ะเลต่างๆ ท้ี่�
ได้้รับับัาด้เจ็บัต่อไป่อ้กิด้้วย



ตั�งแต่เล็กิจนี้โตเราถ่้กิป่ล่กิฝั่งให้ตัด้สินี้ใจตามหลักิเหตุและผู้ล เราเร้ยนี้คิณิตศาสตร์
วิที่ยาศาสตร์ และตรรกิศาสตร์ เพ่�อเร้ยนี้ร้่กิารคิิด้แบับัเหตุและผู้ล ในี้ที่างเศรษฐศาสตร์ 
ม้สมมุติฐานี้ว่ากิารตัด้สินี้ใจของคินี้เป็่นี้ไป่ตามหลักิเหตุและผู้ล (Rationality) อย่างไรก็ิด้้
ระยะหลังนัี้กิเศรษฐศาสตร์พบัว่าคินี้เราไม่ได้้ม้เหตุผู้ลโด้ยสมบ่ัรณ์ โด้ยหน้ี้�งสาเหตุ 
สำาคัิญ่ (ท้ี่�จริงม้หลายๆ สาเหตุ) ค่ิอ ‘Cognitive biases’ หร่อ ‘Cognitive heuristics’  
(ผู้มขอเร้ยกิสั�นี้ๆ ว่า Bias นี้ะคิรับั) ในี้แต่ละวันี้เราสามารถ้พบั Bias ต่างๆ มากิมายท้ี่�ที่ำาให้
กิารคิิด้แบับัตรรกิะและเหตุผู้ลใช้งานี้ไม่ได้้

ขอเริ�มต้นี้โด้ยให้ทุี่กิคินี้ลองน้ี้กิถ้้งช่วงแรกิท้ี่� COVID-19 ระบัาด้ใหม่ๆ ก่ิอนี้ท้ี่�จะม้
กิารล็อคิด้าวน์ี้หร่อ Work from Home กัินี้ ในี้ช่วงนัี้�นี้ม้ผู้ลิตภััณฑ์์อย่างหน้ี้�งท้ี่�ฮิิตมากิเลย 
ค่ิอ ป่ระกัินี้ช้วิต COVID-19 (ม้ใคิรซ่�อกัินี้ไป่บ้ัางคิรับั?) แต่ถ้้าเรามาลองหาคิวามน่ี้าจะเป็่นี้
ท้ี่�เราจะติด้โรคิ (จำานี้วนี้คินี้ท้ี่�ติด้เช่�อ COVID-19 หารด้้วยป่ระชากิร) แล้วเท้ี่ยบักัิบัสัด้ส่วนี้
เบ้ั�ยป่ระกัินี้ต่อผู้ลตอบัแที่นี้หากิติด้โรคิคุิณจะเห็นี้ว่าค่ิาเบ้ั�ยป่ระกัินี้ส่งกิว่าโอกิาสท้ี่�คุิณอาจ
จะติด้โรคิอย่างมากิเลยคิรับั ซ้�งถ้้าคุิณซ่�อป่ระกัินี้ไป่ คุิณก็ิอาจจะถ่้กิ ‘Availability bias’ 
หร่อ ‘Recency bias’ เล่นี้งานี้เข้าให้แล้วโด้ยคินี้มักิจะใช้ข้อม่ลท้ี่�สามารถ้ระล้กิถ้้งได้้ง่าย
(Availability) ท้ี่�เพิ�งเกิิด้ข้�นี้ (Recency) ในี้กิารตัด้สินี้ใจคิรับั ทัี่�งน้ี้�เกิิด้จากิคิวามหวาด้กิลวั
จากิข่าวสารท้ี่�ม้ ที่ำาให้เราตัด้สินี้ใจผิู้ด้พลาด้ได้้ง่ายๆ เลย 
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เร่ื�องโด้ยั่ ดร. ชีนิวัิฒน์ หรยางกรู 
 ภัาควิิชีาเศรษฐศาสตร ์
 คณะม่นุษยศาสตรแ์ละสังคม่ศาสตร ์
 ม่หาวิิทัยาลัยบูรพา

เศร่ษ์ฐศาสตร่์
พฤติกัร่ร่ม

ในช่วิตปร่ะจำาวัน
Bias
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นี้อกิจากิน้ี้�ในี้ช่วงหยุด้ COVID-19 ท้ี่�ผู่้านี้มา เราซ่�อของ
ออนี้ไลน์ี้รวมทัี่�งสั�งอาหารออนี้ไลน์ี้กัินี้เยอะมากิ เลยใช่ไหมคิรับั  
สิ�งท้ี่�เราพบัทุี่กิแพลตฟิอร์มเลยก็ิค่ิอ... โป่รโมชั�นี้ลด้ราคิา  
ซ้�งหลายคิรั�งกิารลด้ราคิาน้ี้�ก็ิไม่ได้้ลด้ราคิาจริง แต่เป็่นี้กิารตั�งราคิา
ให้ส่งเกิินี้คิวามเป็่นี้จริง แล้วลด้ราคิาลงมาให้ด่้เหม่อนี้ว่าเรา 
ได้้ซ่�อของลด้ราคิา ถ้้าคุิณซ่�อของโด้ยด่้ว่า ของชิ�นี้น้ี้�ลด้ราคิา 
เยอะเลย ต้องคุ้ิมแน่ี้ๆ เราอาจจะโด้นี้ ‘Anchoring bias’ แล้วคิรับั
เพราะคินี้เรามักิจะย้ด้ติด้กัิบัข้อม่ลท้ี่�เราได้้รับัมาก่ิอนี้ (ในี้ท้ี่�น้ี้�ค่ิอ
ราคิาตั�งต้นี้) แล้วเม่�อเราเห็นี้ว่าราคิาลด้ลงมาเยอะเม่�อเท้ี่ยบักัิบั
ราคิาเดิ้ม เราก็ิจะ.... กิด้ซ่�อเลยในี้ทัี่นี้ท้ี่

ท้ี่น้ี้�หลังจากิคิลายล็อคิด้าวน์ี้ลง เราก็ิกิลับัมาที่ำางานี้ 
ตามป่กิติมากิข้�นี้ ก่ิอนี้ที่ำางานี้ขอแวะซ่�อกิาแฟิสักิหน่ี้อย ใคิรชอบั
ซ่�อกิาแฟิขนี้าด้กิลางบ้ัางคิรับั เพราะคิิด้ว่าแบับัเล็กิไป่ก็ิไม่ร้่จะพอ
ร้เป่ล่า ใหญ่่ไป่ก็ิไม่ร้่จะด่้�มหมด้ไหม น้ี้�ค่ิอ ‘Godilocks effect’  
(หร่อเป็่นี้ท้ี่�ร้่จักิอ้กิอย่างว่า Centre stage effect) นัี้�นี้ค่ิอคินี้ 
ส่วนี้ใหญ่่ม้แนี้วโน้ี้มจะซ่�อของท้ี่�ม้ขนี้าด้กิลางคิรับั แบับัน้ี้�จะเห็นี้
ได้้ชัด้เม่�อขนี้าด้และราคิาเป่น็ี้สัด้ส่วนี้เด้้ยวกัินี้นี้ะคิรบัั แต่บัางคิรั�ง
เราก็ิไม่ได้้เล่อกิของท้ี่�ม้ขนี้าด้หร่อคุิณภัาพตรงกิลางนี้ะคิรับั  
ตัวอย่างเช่นี้เราเล่อกิซ่�อป็่อบัคิอร์นี้ในี้โรงหนัี้ง เราเล่อกิขนี้าด้ใหญ่่
เพราะคิิด้ว่าเพิ�มเงินี้อ้กิแค่ิ 6 บัาที่ เราก็ิอาจจะติด้กัิบัดั้กิ  
Decoy effect เข้าให้แล้ว เพราะโรงหนัี้งอยากิจะขายขนี้าด้ใหญ่่
เลยสร้างตัวหลอกิข้�นี้มา (ป็่อบัคิอร์นี้ขนี้าด้กิลาง) เพ่�อสร้างแรง
กิระตุ้นี้ในี้กิารซ่�อสินี้ค้ิานัี้�นี้ๆ

แล้วที่ำาไมแม้เราร้่ว่าม้ Bias ต่างๆ อย่่ แล้วเรายังตัด้สินี้ใจ
ผิู้ด้พลาด้อย่อ้่กิล่ะ ก็ิเพราะม้สิ�งท้ี่�เร้ยกิว่า ‘Bias blind’ ซ้�งอธิบัาย
ว่าคินี้เรามักิมองข้าม cognitive bias ต่างๆ ของตัวเราเองเราจ้ง 
ไม่สามารถ้ออกิจากิ Bias เหล่านัี้�นี้ได้้ (หร่อออกิได้้ยากิ) ยิ�งไป่ 
กิว่านัี้�นี้คินี้เรายังม้ ‘Confirmation bias’ ค่ิอ เรามักิจะค้ินี้หาข้อม่ล
หร่อเช่�อข้อม่ลท้ี่�ตรงกัิบัคิวามเช่�อของเรา และ ‘Backfire bias’  

ค่ิอ เราจะคิอยป่ฏิิเสธหลักิฐานี้ท้ี่�ไม่ตรงกัิบัคิวามเช่�อของเรา  
ถ้้งแม้ว่าจะเป็่นี้คิวามจริง Bias เหล่าน้ี้�คิอยที่ำาให้เราย้ด้ติด้กัิบั  
Bias ต่างๆ ท้ี่�เราม้ 

วันี้น้ี้�ผู้มมาลองเล่า Bias ต่างๆ ในี้ช้วิตป่ระจำาวันี้กัินี้  
เราสามารถ้นี้ำาเร่�องราวน้ี้�ไป่ใช้เพ่�อให้เราตัด้สินี้ใจได้้ถ่้กิต้อง 
มากิข้�นี้ และสามารถ้ชักิจ่งให้คินี้อ่�นี้ตัด้สินี้ใจตามท้ี่�เราต้องกิาร 
โด้ยแนี้วที่างน้ี้�ได้้รับัคิวามนิี้ยมในี้ระยะหลัง และม้คิวามเช่�อมโยง
กัิบั Cognitive bias ค่ิอ กิารใช้วิธ้ Nudge ซ้�งค่ิอกิารออกิแบับั 
ที่างเล่อกิเพ่�อให้คินี้ม้พฤติกิรรมที่้�ต้องกิาร (นัี้กิเศรษฐศาสตร์
พฤติกิรรมเร้ยกิว่า Choice architect) ตัวอย่างท้ี่�พ่ด้ถ้้งไป่แล้ว 
เช่นี้ กิารเพิ�มที่างเล่อกิตัวหลอกิ (decoy) เพ่�อให้คินี้ซ่�อป๊่อป่คิอร์นี้
ขนี้าด้ใหญ่่ นี้อกิจากิน้ี้� Nudge ยังถ่้กิใช้ในี้หลากิหลายบัริบัที่  
โด้ยเฉพาะกิารเป่ล้�ยนี้พฤติกิรรมเก้ิ�ยวกัิบัสิ�งแวด้ล้อม เช่นี้ กิารบัอกิ
ลำาดั้บักิารใช้ไฟิฟ้ิาในี้แบับัแจ้งค่ิาไฟิของแต่ละคิรัวเร่อนี้ว่า  
บ้ัานี้แต่ละหลังใช้ไฟิฟ้ิาเป็่นี้ลำาดั้บัท้ี่�เท่ี่าไหร่ในี้หม่่บ้ัานี้ ซ้�งจะที่ำาให้
เกิิด้กิารแข่งขันี้กัินี้ป่ระหยัด้กิารใช้ไฟิฟ้ิา หร่อกิารป่รับัร่ป่แบับั 
ถั้งขยะหร่อจุด้ท้ี่�วางถั้งขยะในี้โรงงานี้ เพ่�อให้คินี้ทิี่�งขยะเป็่นี้ท้ี่�และ
ถ่้กิป่ระเภัที่ (กิารคัิด้แยกิขยะ) เป็่นี้ต้นี้

เหล่าน้ี้� เป่็นี้ตัวอย่างของกิารเข้าใจพฤติกิรรมที่าง
เศรษฐศาสตร์และสามารถ้ป่รับัเป่ล้�ยนี้พฤติกิรรมผู่้านี้วิธ้กิารต่างๆ
ของเศรษฐศาสตร์พฤติกิรรม ซ้�งนี้ำาไป่ป่ระยุกิต์ใช้เพ่�อชักิจ่งให้คินี้
ม้พฤติกิรรมตามแบับัท้ี่�เราต้องกิารได้้คิรับั 
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D O W  F O C U S

เพื�อโลกัท่ี่�น่าอย่ั่่ยั่ิ�งขึ�น
เป้าหมายั่และพันธิสัญญา
ด้้านความยั่ั�งยั่ืนของด้าว
กว่ิา 3 ศตวิรรษทีั�ดาวิดำาเนินธุิรกิจโดยให้ควิาม่สำาคัญกับการพัฒนาอิย่างยั�งย่น 
ทัั�งการหาโซลชูีนัด้านวิิทัยาศาสตรใ์หม่่ๆ  เพ่�อิแก้ปญัหาทีั�ท้ัาทัายต่อิโลก รวิม่ถ้ิ่งโครงการ
เพ่�อิสังคม่ทีั�เกิดจากควิาม่รว่ิม่แรงรว่ิม่ใจขอิงพนักงานดาวิ คู่ค้า และชุีม่ชีนแวิดล้อิม่ 
ซ้�งล้วินเปน็เปา้หม่ายและพันธิสัญญาด้านควิาม่ยั�งย่นขอิงดาวิ เพ่�อิทัำาใหโ้ลกนี�
เปน็สถิ่านทีั�น่าอิยู่สำาหรบัพวิกเราทุักคน 

 กิารเดิ้นี้ที่างส่่เป้่าหมายด้้านี้คิวามยั�งย่นี้ของด้าว เริ�มต้นี้และด้ำาเนิี้นี้มาอย่างต่อเน่ี้�องจนี้เข้าส่่ที่ศวรรษท้ี่� 3 โด้ยในี้ที่ศวรรษแรกิ 
(พ.ศ. 2548) ด้าวโฟิกัิสในี้เร่�องของ ‘Footprint’ ค่ิอกิารป่ฏิิบััติงานี้ท้ี่�เป็่นี้มิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมมากิท้ี่�สุด้ ไม่ว่าจะเป็่นี้กิารที่ำางานี้ภัายในี้โรงงานี้
กิารผู้ลิตผู้ลิตภััณฑ์์ต่างๆ หร่อกิารที่ำางานี้ภัายในี้องค์ิกิร จนี้มาถ้้งที่ศวรรษท้ี่� 2 (พ.ศ. 2558) ท้ี่�เราโฟิกัิสในี้เร่�องของ ‘Handprint’ นัี้�นี้ค่ิอ
กิารออกิแบับัทัี่�งผู้ลิตภััณฑ์์และกิระบัวนี้กิารท้ี่�เป็่นี้มิตรต่อสิ�งแวด้ล้อม ม้กิารขยายผู้ลและส่งต่อคิวามยั�งย่นี้ส่่ล่กิค้ิา และค่่ิค้ิาของเรา จนี้มา 
ถ้้งปั่จจุบัันี้ท้ี่�เรากิำาลังเข้าส่่ที่ศวรรษท้ี่� 3 (พ.ศ. 2568) ด้าวจ้งเริ�มต่อยอด้เป้่าหมายด้้านี้คิวามยั�งย่นี้ท้ี่�ใหญ่่ข้�นี้ ด้้วยกิารสร้าง ‘Blueprint’  
ท้ี่�ส่งเสริมคิวามร่วมม่อ และสร้างแผู้นี้แม่บัที่เพ่�อขยายผู้ลในี้วงกิว้าง โด้ยร่วมม่อกัิบัพันี้ธมิตรท้ี่�ม้แนี้วคิิด้เด้้ยวกัินี้ ในี้กิารขับัเคิล่�อนี้ส่่โลกิ 
และสังคิมท้ี่�ยั�งย่นี้

ประสานควิาม่รว่ิม่ม่อ่ิ
และสรา้งแผนแม่บ่ทั

เพ่�อิขยายผล
ด้านควิาม่ยั�งย่น

เน้นการดำาเนินงานด้าน
สิ�งแวิดล้อิม่อิาชีวีิอินาม่ยั

และควิาม่ปลอิดภััย 

อิอิกแบบผลิตภััณฑ์์
และกระบวินการทีั�เป็นม่ติร
ต่อิสิ�งแวิดล้อิม่ เพ่�อิส่งต่อิ

ควิาม่ยั�งย่นสู่ลกูค้าขอิงเรา

กัาร่เดิ้นที่างส่่เปา้หมายั่ด้้านความยัั่�งยืั่น 

บร่ร่ลเุปา้หมายั่
ในป ี2548

บร่ร่ลเุปา้หมายั่
ในป ี2558 

บร่ร่ลเุปา้หมายั่
ในป ี2568



ดาวิจะเดินหน้าขับเคล่�อินเศรษฐกิจหมุ่นเวีิยน ด้วิยการสรา้งสรรค์โซลชูีนัทีั�
ทัำาให้สาม่ารถิ่นำาทัรพัยากรกลับม่าใชีไ้ดใ้หม่แ่บบครบวิงจรในตลาดทีั�สำาคัญ

เราม่อิงเห็นอินาคตทีั�ผลิตภััณฑ์์ทุักอิย่างทีั�เราคิดค้นสู่ตลาดม่คีวิาม่ยั�งย่น
ทัั�งสำาหรบัผู้คนและโลกขอิงเรา 

พนักงานขอิงเราทัั�วิโลกจะนำาควิาม่มุ่ง่ม่ั�นและศกัยภัาพขอิงตัวิเอิง ม่าใชีใ้ห้เปน็
ประโยชีน์ต่อิชีวิีิตควิาม่เปน็อิยู่ขอิงผู้คนและโลกใบนี� 

เราจะรกัษาผลการปฏิิบติังานในระดับแถิ่วิหน้าขอิงโลก ทัั�งด้านการใชี้
ทัรพัยากรธิรรม่ชีาติอิย่างคุ้ม่ค่า สิ�งแวิดล้อิม่ อิาชีวีิอินาม่ยั และควิาม่ปลอิดภััย

1. ปกัปอ้งสภัาพภ่ัมิอากัาศ (Climate Protection) 
โด้ยใช้เที่คิโนี้โลย้และคิวามร่วมม่อกัิบัพันี้ธมิตร เพ่�อ
สร้างสรรค์ิผู้ลิตภััณฑ์์นี้วัตกิรรม และโซล่ชันี้ท้ี่�สนัี้บัสนุี้นี้
เศรษฐกิิจท้ี่�ม้กิารป่ล่อยก๊ิาซคิาร์บัอนี้ได้ออกิไซด์้ตำ�า  
(Lower-carbon economy) 

2. เศร่ษ์ฐกิัจหมุนเว่ยั่น (Circular Economy) 
โด้ยกิารใช้ที่รัพยากิรให้เกิิด้ป่ระโยชน์ี้ส่งสุด้ ลด้กิารเกิิด้
ขยะในี้กิระบัวนี้กิารผู้ลิต ส่งเสริมกิารร้ไซเคิิล และกิาร 
ใช้ซำ�าให้กัิบัสังคิมวงกิว้าง

3. วัสดุ้ท่ี่�ปลอด้ภััยั่ (Safer Materials) โด้ยกิาร 
ใช้คิวามเช้�ยวชาญ่ด้้านี้วัสดุ้ศาสตร์ คิิด้ค้ินี้นี้วัตกิรรม 
ท้ี่�ยั�งย่นี้ยิ�งข้�นี้

กัลยุั่ที่ธ์ิเพื�อความยัั่�งยืั่น 3 เร่ื�องสำาคัญ 
เพ่�อิบรรลเุปา้หม่ายด้านควิาม่ยั�งย่น ดาวิได้กำาหนดกลยุทัธ์ิ 3 เร่�อิงสำาคัญเอิาไว้ิ เพ่�อิใชีเ้ปน็แนวิทัางในการดำาเนินกิจกรรม่ ได้แก่

เปา้หมายั่ด้้านความยัั่�งยั่นื 2568 

ดาวิมุ่ง่หวัิงจะเปน็ผู้นำาในการพัฒนาแผนแม่บ่ทั โดยบูรณาการโซลชูีนั
ด้านนโยบายสาธิารณะ วิิทัยาศาสตรแ์ละเทัคโนโลยี รวิม่ทัั�งนวัิตกรรม่ด้านห่วิงโซ่
คุณค่า (Value Chain) เพ่�อิขับเคล่�อินโลกและสังคม่สู่ควิาม่ยั�งย่น 

ดาวิจะใชีก้ระบวินการตัดสินใจทัางธุิรกิจทีั�ให้ควิาม่สำาคัญกับธิรรม่ชีาติ 
เราจะสรา้งคุณค่าทัางเศรษฐกิจตลอิดจนคุณค่าทัางธิรรม่ชีาติ ด้วิยโครงการ
ทีั�ส่งผลดีต่อิธุิรกิจ และต่อิระบบนิเวิศไปพรอ้ิม่ๆ กัน

ผ้่นำาด้้านแผนแมบ่ที่ 

คิด้ค้นนวัตกัร่ร่ม
แห่งอนาคต 

เดิ้นหน้าเศร่ษ์ฐกิัจ
หมุนเว่ยั่น 

วัสดุ้ท่ี่�ปลอด้ภััยั่
สำาหร่บัโลกัท่ี่�ยัั่�งยั่นื 

กัาร่ม่ส่วนร่ว่มเพื�อ
ผลสัมฤที่ธิิ�: ชุมชน 
พนักังาน ลก่ัค้า 

ปร่ะสิที่ธิิภัาพกัาร่ปฏิิบติั
งานชั�นนำาร่ะดั้บโลกั

เราจะคิดค้นและพัฒนานวัิตกรรม่ทีั�ยั�งย่น เพ่�อิควิาม่เปน็อิยู่ทีั�ดีขอิงม่นุษยชีาติ 

ให้ความสำาคัญ
กัับธิร่ร่มชาติ 



ด้าวได้้ที่ำาอะไร่ไปแล้ว
เพื�อบร่ร่ลเุปา้หมายั่ความยั่ั�งยืั่น

1.ลด้คาร่์บอนต้านโลกัร่้อน (Protect 
The Climate) ภัายในี้ปี่ 2573 ด้าวจะลด้
กิารป่ล่อยคิาร์บัอนี้จำานี้วนี้ 5 ล้านี้ตันี้ต่อปี่ 
หร่อ ลด้ลง 15% จากิปี่ 2563 นี้อกิจากิน้ี้� 
ด้าวยังตั�งใจจะเป่็นี้องคิ์กิรที่้�ป่ล่อยคิาร์บัอนี้

สุที่ธิเป็่นี้ศ่นี้ย์ (Carbon Neutral) ภัายในี้ป่ี 2593 เพ่�อให้
สอด้คิล้องกัิบัข้อตกิลงป่าร้ส (Paris Agreement) ในี้กิารป่ระชุม
สมัชชาป่ระเที่ศภัาค้ิอนุี้สัญ่ญ่าสหป่ระชาชาติว่าด้้วยกิาร
เป่ล้�ยนี้แป่ลงสภัาพภ่ัมิอากิาศ (UNFCCC) คิรั�งท้ี่� 21 หร่อ COP 
21 เม่�อวันี้ท้ี่� 12 ธันี้วาคิม 2558
 ด้าวมุ่งมั�นี้พัฒนี้านี้วัตกิรรมเพ่�อสร้างสรรคิ์ผู้ลิตภััณฑ์์ท้ี่�
ผู้ลิตโด้ยใช้ที่รัพยากิรท้ี่�น้ี้อยลงแต่ป่ระสิที่ธิภัาพด้้ยิ�งข้�นี้ เพ่�อช่วย
ให้ล่กิค้ิาของเราลด้ป่ริมาณกิารป่ล่อยก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิจากิกิารใช้
วัตถุ้ดิ้บัท้ี่�ม้ป่ระสิที่ธิภัาพท้ี่�ด้้ยิ�งข้�นี้ในี้กิารผู้ลิตด้้วยเช่นี้กัินี้ 

2.หยุั่ด้ขยั่ะพลาสติกั (Stop The Waste) 
ภัายในี้ปี่ 2573 ด้าวตั�งเป้่าในี้กิาร ‘หยุด้ขยะ
พลาสติกิ’ โด้ยกิารที่ำาให้ขยะพลาสติกิ
จำานี้วนี้ 1 ล้านี้ตันี้ถ่้กินี้ำากิลับัมาใช้ใหม่หร่อ
ร้ไซเคิิล ผู่้านี้กิารด้ำาเนิี้นี้งานี้ในี้โคิรงกิารตา่งๆ

 ของด้าวและผู่้านี้คิวามร่วมม่อกัิบัพันี้ธมิตรอ่�นี้ๆ เพ่�อสนัี้บัสนุี้นี้
ให้เกิิด้โคิรงสร้างพ่�นี้ฐานี้ท้ี่�จะเพิ�มอัตรากิารร้ไซเคิิลทัี่�วโลกิได้้  

3.ส่งเสริ่มวงจร่ร่่ไซเคิล (Close The 
Loop) ภัายในี้ปี่ 2578 ด้าวจะช่วยสร้าง 
วงจรกิารร้ไซเคิิลให้สมบ่ัรณ์ โด้ยผู้ลิตภััณฑ์์
ทัี่�งหมด้ของด้าว ที่้�นี้ำาไป่ผู้ลติเป็่นี้บัรรจภัุัณฑ์์
จะต้องสามารถ้นี้ำากิลับัมาใช้ใหม่หร่อ 
ร้ไซเคิิลได้้ทัี่�งหมด้ 100% 

เพ่�อิต่อิยอิดเปา้หม่ายด้านควิาม่ยั�งย่นป ี2568 ให้เปน็
รูปธิรรม่ ดาวิจง้ตั�งเปา้การทัำางาน 3 ด้าน ทีั�กำาหนดตัวิชีี�วัิด
อิย่างชีดัเจน จบัต้อิงได้ ชีว่ิยให้พนักงานดาวิ รวิม่ถ้ิ่ง
พันธิม่ติร ม่จุีดหม่ายในการลงม่อ่ิทัำาทีั�ชีดัเจน

กัำาหนด้เปา้กัาร่ที่ำางาน
ท่ี่�จบัต้องได้้อยั่า่งเปน็ร่่ปธิร่ร่ม

ตั�งแต่ปี่ 2549 ด้าวได้้ลด้ป่ริมาณกิารป่ล่อยก๊ิาซ
เร่อนี้กิระจกิไป่แล้วถ้้ง 15 เป่อร์เซ็นี้ต์ อ้กิทัี่�งยงั
รวมเร่�องของคิาร์บัอนี้เคิรดิ้ตเข้าไป่อย่่ในี้แผู้นี้

ธุรกิิจ และยังได้้ลงทุี่นี้ในี้ด้้านี้กิารใช้พลังงานี้หมุนี้เว้ยนี้  
ซ้�งด้าวเป็่นี้บัริษัที่ท้ี่�ใช้พลังงานี้สะอาด้มากิเป็่นี้อันี้ดั้บั 1 
ของอุตสาหกิรรมเคิม้ และติด้อันี้ดั้บั 1 ในี้ 25 ของบัริษัที่
ทัี่�วโลกิในี้ด้้านี้กิารใช้พลังงานี้หมุนี้เว้ยนี้

สำาหรับัป่ระเที่ศไที่ย นี้อกิจากิกิารนี้ำาเสนี้อ
ผู้ลิตภััณฑ์์ที่้� ช่วยลด้กิารป่ลด้ป่ล่อยก๊ิาซ
คิาร์บัอนี้ได้ออกิไซด์้ให้กัิบัล่กิค้ิาในี้ภัาคิ

อุตสาหกิรรมต่างๆ แล้ว กิลุ่มบัริษัที่ ด้าว ป่ระเที่ศไที่ย  
ยังร่วมม่อกัิบักิรมที่รัพยากิรที่างที่ะเลและชายฝั่�ง 
กิระที่รวงที่รัพยากิรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม และ
องค์ิกิารระหว่างป่ระเที่ศเพ่�อกิารอนุี้รักิษ์ธรรมชาติ 
(IUCN) ริเริ�มโคิรงกิาร Dow & Thailand Mangrove 
Alliance โด้ยเริ�มที่ำาโคิรงกิารนี้ำาร่องท้ี่�ป่่าชายเลนี้ในี้เขต
เที่ศบัาลตำาบัลป่ากินี้ำ�าป่ระแส จังหวัด้ระยอง เป็่นี้แห่งแรกิ  
และจะขยายผู้ลไป่ยังป่่าชายเลนี้ท้ี่�สำาคัิญ่อ่�นี้ๆ ของ
ป่ระเที่ศไที่ยต่อไป่อ้กิด้้วย

นี้อกิเหน่ี้อจากิกิารด้ำาเนิี้นี้งานี้ต่างๆ ท้ี่�ด้าว 
ได้้ที่ำาทัี่�วโลกิเพ่�อบัรรลุเป้่าหมายคิวามยั�งย่นี้
แล้ว ด้าวยังได้้ที่ำาสัญ่ญ่าเร่�องกิารใช้พลังงานี้

หมุนี้เว้ยนี้ในี้โรงงานี้ท้ี่�อาร์เจนี้ตินี้า บัราซิล รวมทัี่�ง  
ท้ี่�เท็ี่กิซัส และเคินี้ตักิก้ิ� ในี้สหรัฐอเมริกิา โด้ยจะใช้พลังงานี้
จากิที่รัพยากิรหมุนี้เว้ยนี้ทัี่�งหมด้ 338 เมกิะวัตต์  
เท้ี่ยบัเท่ี่ากิารลด้กิารป่ล่อยก๊ิาซคิาร์บัอนี้ได้ออกิไซด์้ 
ถ้้งกิว่า 225,000 ตันี้ ซ้�งตรงกิับัแผู้นี้งานี้ที่้�ม้เป้่าหมาย 
จะใช้พลังงานี้หมุนี้เว้ยนี้ให้ได้้มากิกิว่า 750 เมกิะวัต
ภัายในี้ปี่ 2568

D O W  F O C U S



ด้าวได้้ที่ำาอะไร่ไปแล้ว
เพื�อบร่ร่ลเุปา้หมายั่ความยั่ั�งยืั่น

"การลดผลกระทบจากการเปล่�ยนแปลงสภาพ
ภมูิอิากาศและการหยุดขยะพลาสติิกเปน็เร่�องท้าทาย
ท่�มิค่วามิเชื่่�อมิโยงกนั ในฐานะท่�ดาวเปน็ผู้พัฒนา
เทคโนโลย่ท่�สำาคญัติอ่ระบบเศรษฐกจิท่�ปลดปล่อยกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดต์ิำา (Low Carbon Economy) 
เราจงึคิดค้นและลงทนุในกระบวนการผลิติแบบใหมิ่
ท่�ปล่อยกา๊ซเรอ่นกระจกติำาและมิป่ระสิทธิิภาพสงูสดุ 
รวมิทั�งมิองขยะเปน็ทรพัยากรท่�จะชื่ว่ยให้เราสามิารถ
สรา้งสรรคว์สัดทุ่�เปน็มิติิรติอ่สิ�งแวดล้อมิได"้

“การเปล่�ยนแปลงสภาพภมูิอิากาศและขยะพลาสติิก
เป็นสองปัญหาใหญท่่�สดุในดา้นเศรษฐกจิ สังคมิ และ
สิ�งแวดล้อมิท่�โลกไดเ้คยเผชื่ญิมิา ซึ�งผลิติภณัฑ์์และ
เทคโนโลย่ของดาวจะมิส่่วนสำาคญัในการแกปั้ญหา
ทั�งสองเร่�องน่� ดาวมิค่วามิรบัผิดชื่อบ และมิศ่กัยภาพ
ท่�จะเปน็ผู้นำาในการแกไ้ขความิท้าทายน่�ได ้ผมิเชื่่�อวา่
อนาคติท่�ยั�งย่นนั�นเปน็จรงิได ้แต่ิพวกเราต้ิองลงมิอ่แก้
ปัญหาอย่างติอ่เน่�องดว้ยความิรบัผิดชื่อบ และรว่มิมิอ่
รว่มิใจกนัหาโซลชูื่นัดา้นวิทยาศาสติรแ์ละเทคโนโลย่
ใหมิ่ๆ  ท่�จะแกปั้ญหาการเปล่�ยนแปลงสภาพภมูิอิากาศ
และขยะพลาสติิกไดอ้ย่างติรงจุด”

ผู้ลิตภััณฑ์์ของด้าวจำานี้วนี้มากิช่วยลด้
กิารป่ลด้ป่ล่อยก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิได้้
มากิกิว่าป่ริมาณก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิท้ี่�เกิิด้

จากิกิารผู้ลิตผู้ลิตภััณฑ์์ เช่นี้ ผู้ลิตภััณฑ์์ท้ี่�ที่ำาให้
รถ้ยนี้ต์ม้นี้ำ�าหนัี้กิเบัาข้�นี้และใช้นี้ำ�ามันี้อย่างม้
ป่ระสิที่ธิภัาพ วัสดุ้ในี้กิารกิ่อสร้างอาคิารที่้�ช่วย
ที่ำาให้อาคิารป่ระหยัด้พลังงานี้มากิข้�นี้ บัรรจุภััณฑ์์
ท้ี่�ช่วยให้อาหารป่ลอด้ภััยและคิงคิวามสด้ใหม่ได้้
นี้านี้ยิ�งข้�นี้ สิ�งเหล่าน้ี้�เป็่นี้เร่�องสำาคัิญ่มากิสำาหรับั
โลกิท้ี่�คิาด้ว่าจะม้ป่ระชากิรเพิ�มข้�นี้อ้กิ 2 พันี้ล้านี้
คินี้ภัายในี้ปี่ 2593 

ล่าสุด้ ด้าวได้้นี้ำาเสนี้อกิลุ่มผู้ลิตภััณฑ์์
เม็ด้พลาสติกิร้ไซเคิิลสำาหรับับัรรจุ
ภััณฑ์์ท้ี่�ได้้มาจากิกิระบัวนี้กิารร้ไซเคิิล

เชิงกิล หร่อ Mechanical Recycling (กิารนี้ำา
ขยะพลาสติกิมาบัด้และหลอมเป่็นี้เม็ด้พลาสติกิ
ร้ไซเคิิล) ซ้�งคิาด้ว่าจะสามารถ้ช่วยลด้กิารป่ล่อย
คิาร์บัอนี้และกิารใช้พลังงานี้ได้้ถ้้ง 20-30 
เป่อร์เซ็นี้ต์ 

ด้้านี้เป่้าหมายเร่�องขยะพลาสติกิ 
ของด้าว สิ�งท้ี่�ด้าวให้คิวามสำาคัิญ่เป็่นี้
อย่างมากิค่ิอคิวามร่วมม่อ ซ้�งรวมถ้้ง

คิวามร่วมม่อในี้ Alliance to End Plastic 
Waste และ Circulate Capital ท้ี่�ม้เป้่าหมาย
และวิธ้กิารท้ี่�ชัด้เจนี้ในี้กิารหยุด้ขยะพลาสติกิ 

ไม่ให้ไป่ส่่สิ�งแวด้ล้อม พร้อมกัิบั
กิ า รด้ำา เ นิี้ นี้ ธุ ร กิิ จต ามห ลั กิ
เศรษฐกิิจหมุนี้เว้ยนี้

-
จมิ ฟิิที่เที่อร่ลิ์ง

ประธิานเจา้หน้าทีั�บรหิาร
บรษัิทั Dow

-
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-
แมร่่� เด้ร่ฟิส์

รอิงประธิานและประธิานเจา้หน้าทีั�
ด้านควิาม่ยั�งย่นขอิงดาวิ

-



มุ่งส่่กัาร่เปน็บร่ษัิ์ที่ด้้าน แมที่ท่ี่เร่ย่ั่ลส์ ไซแอนซ ์
ท่ี่�ให้ความสำาคัญกัับความยัั่�งยั่นืมากัท่ี่�สุด้ในโลกั

แม่เ้ปา้หม่ายเพ่�อิควิาม่ยั�งย่นขอิงดาวิ
จะถ่ิ่อิเป็นควิาม่ท้ัาทัาย แต่เราก็เชี่�อิม่ั�นว่ิา
ทัำาได้จรงิ คุณ ‘ฉััตร่ชัยั่ เลื�อนผลเจร่ญิชัยั่’ 
ประธิานบรหิาร กลุ่ม่บรษัิทั ดาวิ ประเทัศไทัย
 ค่อิหน้�งในเรี�ยวิแรงหลักทีั�นำาพาทัั�งพนักงาน
ดาวิและหน่วิยงานพันธิม่ติรก้าวิเดินไป
ยังเป้าหม่ายทีั�ยั�งย่นไปพรอ้ิม่กัน

ด้าวมเ่ปา้หมายั่ด้้านความยัั่�งยั่นือยั่า่งไร่
 “เพ่�อมุ่งหน้ี้าส่่วิสัยทัี่ศน์ี้ในี้กิารเป็่นี้บัริษัที่ด้้านี้แมที่ท้ี่เร้ยลส์  
ไซแอนี้ซ์ ท้ี่�ยั�งย่นี้ท้ี่�สุด้ในี้โลกิ ในี้ปี่น้ี้�เราได้้ตั�งเป้่าหมายเพิ�มเติม 
ในี้กิารที่ำางานี้ท้ี่�ชัด้เจนี้ยิ�งข้�นี้ไป่อ้กิโด้ยป่ระกิาศว่า ด้าวจะบัรรลุเป้่า
ก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิสุที่ธิเท่ี่ากัิบัศ่นี้ย์ (Carbon Neutrality) ภัายในี้ปี่  
2593 ซ้�งหมายคิวามว่า ผู้ลิตภััณฑ์์และโคิรงกิารต่างๆ ของด้าว 
รวมกิันี้จะต้องลด้กิารป่ล่อยก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิได้้ เที่่า กัิบั 
หร่อมากิกิว่ามากิกิว่าก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิท้ี่�เกิิด้จากิกิารด้ำาเนิี้นี้งานี้
ของด้าว และยังม้เป้่าด้้านี้กิารส่งเสริมเศรษฐกิิจหมุนี้เว้ยนี้ โด้ย 
เรามุ่งมั�นี้ท้ี่�จะที่ำาให้พลาสติกิจำานี้วนี้ 1 ล้านี้ตันี้ทัี่�วโลกิถ่้กิเก็ิบักิลับั
เพ่�อนี้ำามาใช้ใหม่หร่อร้ไซเคิิลภัายในี้ป่ี 2573 รวมทัี่�งผู้ลิตภััณฑ์์
ทัี่�งหมด้ของด้าว ที่้�นี้ำาไป่ผู้ลิตเป็่นี้แพคิเกิจจิ�งจะต้องสามารถ้ 
นี้ำากิลับัมาใช้ใหม่หร่อร้ไซเคิิลได้้ภัายในี้ปี่ 2578”
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ถุ้งและบัรรจภัุัณฑ์์ฟิิล์มพลาสติกิท้ี่�ใช้แล้วในี้พ่�นี้ท้ี่�กิรุงเที่พมหานี้คิร
ป่ริมณฑ์ล และระยอง ระยะแรกิรวมกิว่า 300 จุด้ จากินัี้�นี้ 
จะขยายผู้ลไป่ส่่จังหวัด้ข้างเค้ิยงและจังหวัด้อ่�นี้ๆ ต่อไป่ในี้อนี้าคิต
โคิรงกิารน้ี้�เป็่นี้ตัวอย่างท้ี่�ด้้ของกิารม้ส่วนี้ร่วมของทุี่กิภัาคิส่วนี้ 
ท้ี่�เก้ิ�ยวข้อง ทัี่�งผู้่้ผู้ลิต ผู้่้ป่ระกิอบักิารร้ไซเคิิล ภัาคิรัฐท้ี่�กิำากัิบั
ด่้แล ไป่จนี้ถ้้งภัาคิป่ระชาชนี้ผู้่้บัริโภัคิ ในี้กิารจัด้กิารพลาสติกิ 
อย่างยั�งย่นี้ โคิรงกิารน้ี้�จะช่วยส่งเสริมให้เกิิด้คิวามตระหนี้ักิร้่  
และส่งผู้ลให้เกิิด้กิารเป่ล้�ยนี้พฤติกิรรมของคินี้ในี้วงกิว้างต่อ 
กิารทิี่�งและคัิด้แยกิขยะพลาสติกิอย่างถ่้กิต้องตั�งแต่ต้นี้ที่างคิรับั” 

ที่ำาไมด้าวถึุงร่เิร่ิ�มโคร่งกัาร่ Dow & Thailand 
Mangrove Alliance ท่ี่�ปากันำา้ปร่ะแส จงัหวัด้ร่ะยั่อง 
โคร่งกัาร่น่�มค่วามสำาคัญอยั่า่งไร่  
 “โคิรงกิารน้ี้�จะช่วยแก้ิปั่ญ่หาในี้เร่�องภัาวะโลกิร้อนี้คิรับั 
เพราะป่่าชายเลนี้ได้้รับักิารยอมรับัว่าม้ป่ระสิที่ธิภัาพในี้กิารลด้
คิาร์บัอนี้ได้้มากิกิว่าป่่าไม้ชนิี้ด้อ่�นี้ๆ ถ้้ง 5 เท่ี่า นี้อกิจากิน้ี้�ป่่า
โกิงกิางยังม้ป่ระโยชน์ี้ในี้กิารช่วยกิรองขยะพลาสติกิท้ี่�จะหลุด้รอด้
ไป่ส่่ที่ะเลได้้อ้กิด้้วย กิิจกิรรมที่้�เราที่ำากัินี้ในี้โคิรงกิารน้ี้�นี้อกิจากิ
จะป่ล่กิป่่าและเกิ็บัขยะชายฝั่�งแล้ว ยังได้้พัฒนี้าศ่นี้ย์กิารเร้ยนี้
ร้่ห้องเร้ยนี้ม้ช้วิตในี้ป่่าชายเลนี้ เป่็นี้ต้นี้แบับักิารจัด้กิารขยะในี้
พ่�นี้ท้ี่�รวมทัี่�งเผู้ยแพร่คิวามร้่ด้้านี้กิารคัิด้แยกิขยะเพ่�อลด้ขยะที่ะเล  
ยิ�งไป่กิว่านัี้�นี้ เรายังจะมุ่งเน้ี้นี้กิารสร้างกิลไกิที่างเศรษฐศาสตร์ 
เพ่�อกิารอนุี้รักิษ์จากิกิารแลกิเป่ล้�ยนี้และซ่�อขายคิาร์บัอนี้เคิรดิ้ต
เป็่นี้แห่งแรกิในี้ป่ระเที่ศไที่ย เพ่�อให้ชุมชนี้ท้ี่�อย่่ในี้ละแวกินัี้�นี้ช่วย
ด่้แลป่่าโกิงกิางได้้รับั Incentive ทัี่�งป่่าชายเลนี้ยังถ่้อเป็่นี้แหล่ง
ท่ี่องเท้ี่�ยว จ้งเป็่นี้กิารสนัี้บัสนุี้นี้เศรษฐกิิจในี้ชุมชนี้ ไป่พร้อมๆ
กัิบัให้ชุมชนี้และป่ระชาชนี้ทัี่�วไป่ได้้ม้ส่วนี้ร่วมในี้กิารอนุี้รักิษ์
ที่รัพยากิรธรรมชาติอ้กิด้้วยคิรับั”

มุง่ส่่กัาร่เปน็บร่ษัิ์ที่ด้้าน แมที่ท่ี่เร่ย่ั่ลส์ ไซแอนซ ์
ท่ี่�ให้ความสำาคัญกัับความยัั่�งยั่นืมากัท่ี่�สุด้ในโลกั

ด้าว ปร่ะเที่ศไที่ยั่ ที่ำาอะไร่บา้ง เพื�อให้เดิ้นที่าง
ไปถึุงเปา้หมายั่ดั้งกัล่าว
 “ท้ี่� ผู่้านี้มาเราพยายามนี้ำาเอาเที่คิโนี้โลย้มาใช้เพ่�อ 
แก้ิปั่ญ่หา พร้อมกัิบักิารด้ำาเนี้ินี้งานี้และกิารออกิแบับัผู้ลิตภััณฑ์์ 
ท้ี่�เป็่นี้มิตรต่อสิ�งแวด้ล้อม แต่ผู้มมองว่ากิารจะแก้ิไขปั่ญ่หาน้ี้� 
ได้้อย่างยั�งย่นี้นัี้�นี้เก้ิ�ยวข้องกัิบั 3 ปั่จจัยใหญ่่ๆ ด้้วยกัินี้ ได้้แก่ิ 
1. เที่คิโนี้โลย้ 2. พฤติกิรรมผู้่้บัริโภัคิ 3. โคิรงสร้างพ่�นี้ฐานี้  
เพ่�อเดิ้นี้หน้ี้าขับัเคิล่�อนี้ส่่เป้่าหมายด้้านี้คิวามยั�งย่นี้ แผู้นี้ในี้ระยะ 
ท้ี่� 3 หร่อ ‘Blueprint’ ของด้าว จะเน้ี้นี้ป่ระสานี้คิวามร่วมม่อและ
สร้างแผู้นี้แม่บัที่เพ่�อขยายผู้ลด้้านี้คิวามยั�งย่นี้ 
 “สิ�งท้ี่�ด้าวป่ระเที่ศไที่ยพยายามที่ำาในี้เม่องไที่ย ค่ิอ 
สนัี้บัสนุี้นี้กิารเป่ล้�ยนี้พฤติกิรรมผู้่้บัริโภัคิ และส่งเสริมกิารสร้าง
โคิรงสร้างพ่�นี้ฐานี้ท้ี่�ที่ำาให้ขยะพลาสติกิท้ี่�ใช้แล้วถ่้กินี้ำากิลับัมาใช้ใหม่ 
เพราะลำาพังแค่ิกิารเอาเที่คิโนี้โลย้มาใช้มันี้ก็ิยังแก้ิปั่ญ่หาไม่ได้้ 
ถ้้าพฤติกิรรมของผู้่้บัริโภัคิยังไม่เป่ล้�ยนี้ ถ้้งแม้ว่าหลายคินี้ 
จะพยายามแยกิขยะท้ี่�บ้ัานี้ ซ้�งผู้มก็ิที่ำา หลายๆ คินี้ก็ิที่ำา คิำาถ้าม 
ท้ี่�ตามมาค่ิอ แล้วจะไป่ทิี่�งท้ี่�ไหนี้ นัี้�นี้ค่ิอกิารขาด้เร่�องของ
โคิรงสร้างพ่�นี้ฐานี้ ดั้งนัี้�นี้ กิารแก้ิปั่ญ่หาขยะพลาสติกิ จ้งต้องม้ 
ทัี่�ง 3 ข้อน้ี้� เพ่�อแก้ิปั่ญ่หาได้้อย่างยั�งย่นี้ 
 “เราตระหนัี้กิด้้ว่า ปั่ญ่หาน้ี้�มันี้ใหญ่่เกิินี้กิว่า บัริษัที่ หร่อ 
องค์ิกิรใด้องค์ิกิรหน้ี้�งจะที่ำาได้้เพ้ยงลำาพัง เราจ้งพยายามสร้าง
คิวามตระหนัี้กิในี้สังคิมและหาพันี้ธมิตร เพ่�อมาช่วยกัินี้แก้ิปั่ญ่หา
ได้้อย่างเป่็นี้ร่ป่ธรรม ในี้แง่ของเที่คิโนี้โลย้ไม่ต้องพ่ด้ถ้้ง เราม้
เที่คิโนี้โลยท้้ี่�ทัี่นี้สมัยอย่่แล้ว แต่จะที่ำายังไงถ้้งจะหาแนี้วร่วมได้้ ในี้
ระดั้บัโลกิ เราจ้งร่วมก่ิอตั�งองค์ิกิร Alliance to End Plastic Waste 
(AEPW) ซ้�งตอนี้น้ี้�ม้แนี้วร่วมอย่่ป่ระมาณ 40 องค์ิกิรระดั้บัโลกิ 
 “เราตั�งเป้่าท้ี่�จะลงทุี่นี้ 1,500 ล้านี้เหร้ยญ่ ในี้เวลา 5 ปี่ 
ในี้กิารหาวิธ้ท้ี่�จะจัด้กิารกัิบัปั่ญ่หาขยะพลาสติกิให้ได้้ สำาหรับั
ท้ี่�เม่องไที่ย ด้าวได้้ร่วมกัิบัภัาค้ิเคิร่อข่ายโคิรงกิารฯ ในี้กิาร
สนัี้บัสนีุ้นี้ภัาคิรัฐให้จัด้ที่ำาและขับัเคิล่�อนี้แผู้นี้ป่ฏิิบััติกิารจัด้กิาร
ขยะพลาสติกิ พ.ศ. 2561-2573 หร่อโรด้แมป่กิารจัด้กิารขยะ
พลาสติกิของป่ระเที่ศ เพ่�อเป็่นี้กิรอบัและทิี่ศที่างให้ทุี่กิภัาคิส่วนี้
นี้ำาไป่ใช้อ้างอิงในี้กิารบัริหารจัด้กิารแก้ิไขปั่ญ่หาขยะพลาสตกิิไม่ให้ 
หลุด้รอด้ไป่ยังสิ�งแวด้ล้อม โด้ยย้ด้หลักิกิารเศรษฐกิิจหมุนี้เว้ยนี้  
ม้เป้่าหมายที่้�ท้ี่าที่ายค่ิอกิารนี้ำาขยะพลาสติกิกิลับัมาใช้ป่ระโยชนี้์
ได้้ 100 เป่อร์เซ็นี้ ภัายในี้ปี่ 2570”

อยั่ากัจะให้ช่วยั่ยั่กัตัวอยั่า่งโคร่งกัาร่สำาคัญต่างๆ 
ท่ี่�ด้าวได้้ร่เิร่ิ�มหร่อืเขา้ไปมส่่วนร่ว่ม
 “ด้าวเป็่นี้หน้ี้�งในี้องค์ิกิรท้ี่�ร่วมก่ิอตั�ง PPP Plastic หร่อ  
‘โคิรงกิารคิวามร่วมม่อภัาคิรัฐ ภัาคิธุรกิิจ ภัาคิป่ระชาสังคิม เพ่�อ
จัด้กิารขยะพลาสติกิย่างยั�งย่นี้’ ที่้�ม้สมาชิกิกิว่า 60 องคิ์กิร จัด้
ที่ำาโคิรงกิาร ‘ม่อวิเศษ X วนี้’ ตั�งจุด้ ‘ถั้งวนี้ถุ้ง’ เพ่�อรับับัริจาคิ

สิ�งท่�ดาวประเทศไทย
พยายามิทำาในเมิ่องไทย
ค่อ สนับสนุนการเปล่�ยน
พฤติิกรรมิผู้บรโิภค
และส่งเสรมิิการสรา้ง
โครงสรา้งพ่�นฐาน ท่�ทำาให้
ขยะพลาสติิกท่�ใชื่้แล้ว
ถกูนำากลับมิาใชื่ใ้หมิ่
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ในี้ช้วิตป่ระจำาวันี้ของเรา ป่ฏิิเสธไม่ได้้เลยว่า 
ม้คิวามจำาเป็่นี้ต้องพ้�งพาบัรรจุภััณฑ์์ในี้หลากิหลายร่ป่แบับั  
ไม่ว่าจะเป็่นี้นี้ำ�าด่้�ม อาหาร สินี้ค้ิาอุป่โภัคิบัริโภัคิ ซ้�งปั่ญ่หา
ท้ี่�เกิิด้ข้�นี้ก็ิค่ิอบัรรจุภััณฑ์์ท้ี่�ใช้งานี้แล้ว ไม่ได้้รับักิารจัด้เก็ิบั
อย่างถ่้กิต้อง จนี้กิลายเป่็นี้ขยะหลุด้รอด้ไป่ส่่ธรรมชาติ 
รวมถ้้งวัสดุ้ของบัรรจุภััณฑ์์ท้ี่�นี้ำาไป่ใช้ซำ�าหร่อหมุนี้เว้ยนี้
กิลับัมาใช้ได้้ยากิ ก็ิเป็่นี้ปั่ญ่หาในี้กิารจัด้กิาร 

ในี้ช่วงหลายปี่มาน้ี้� แนี้วคิิด้ ‘เศรษฐกิิจหมุนี้เว้ยนี้’  
หร่อ ‘Circular Economy’ จ้งถ่้กิหยบิัยกิมาเป็่นี้แนี้วที่าง
ในี้กิารแก้ิปั่ญ่หาท้ี่�โลกิกิำาลังเผู้ชิญ่ ทัี่�งเร่�องของที่รัพยากิร
ท้ี่�ม้อย่างจำากัิด้ และกิารเกิิด้ขยะพลาสติกิท้ี่�ป่ะป่นี้ในี้ 
สิ�งแวด้ล้อม ด้าว ในี้ฐานี้ะของบัรษัิที่ที่างด้้านี้แมที่ท้ี่เร้ยลส์
ไซแอนี้ซ์ ชั�นี้นี้ำา จ้งพัฒนี้าผู้ลิตภััณฑ์์ป่ระเภัที่บัรรจุภััณฑ์์
ท้ี่�ตอบัโจที่ย์ด้้านี้คิวามยั�งย่นี้ โด้ยใช้หลักิ 3R เป็่นี้แนี้วคิิด้
หลักิในี้กิารพัฒนี้าผู้ลิตภััณฑ์์ 

Sustainability
Packaging

โด้ยกิารออกิแบับัและผู้ลิตบัรรจุภััณฑ์์ให้ท้ี่�ม้คิวามแข็งแรง
เพ้ยงพอ เม่�อผู้่้บัริโภัคิท้ี่�ใช้บัรรจุภััณฑ์์แล้ว ก็ิสามารถ้นี้ำากิลับัมา 
ใช้ซำ�าใหม่ได้้เร่�อยๆ โด้ยไม่ต้องทิี่�งให้กิลายเป็่นี้ ‘Waste Plastic’  
หร่อ ‘พลาสติกิเส้ยเป่ล่า’ และกิลายเป็่นี้ขยะท้ี่�หลุด้รอด้ 
สร้างปั่ญ่หาสิ�งแวด้ล้อม

REUSE 
นำากัลับมาใชใ้หมไ่ด้้

บร่ร่จุภััณฑ์์เพื�อความยั่ั�งยั่ืน
กัุญแจสำาคัญแห่งอนาคต
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โด้ยใช้วัสดุ้ในี้กิารผู้ลิตบัรรจุภััณฑ์์ท้ี่�สามารถ้นี้ำากิลับัไป่ 
ร้ไซเคิิลได้้ รวมถ้้งออกิแบับับัรรจุภััณฑ์์ท้ี่�สามารถ้นี้ำากิลับัไป่
ร้ไซเคิิลได้้สะด้วกิ ซ้�งด้าว ได้้ม้กิารวิจัยและพัฒนี้าที่างด้้านี้ 
วัสดุ้ศาสตร์ ให้ได้้บัรรจุภััณฑ์์ท้ี่�สามารถ้นี้ำากิลับัไป่ร้ไซเคิิล 
ได้้ง่ายข้�นี้

สามารถ้ที่ำาได้้ในี้หลายขั�นี้ตอนี้ เช่นี้ ลด้กิารใช้วัตถุ้ดิ้บั 
ในี้กิารผู้ลิตพลาสติกิให้น้ี้อยลง โด้ยท้ี่�ยังที่ำาให้บัรรจุภััณฑ์์นัี้�นี้
ยังม้คุิณสมบััติเหม่อนี้เดิ้ม หร่อ ลด้กิารใช้พลังงานี้ในี้กิารผู้ลิต 
บัรรจุภััณฑ์์ลง นี้อกิจากิในี้ขั�นี้ตอนี้กิารผู้ลิตบัรรจุภััณฑ์์แล้ว  
กิารนี้ำาบัรรจุภััณฑ์์ไป่บัรรจุสินี้ค้ิาก็ิยังสามารถ้ลด้พลังงานี้ท้ี่�ใช้ 
ในี้กิารบัรรจุได้้จากิกิารคิวบัคุิมอุณหภ่ัมิ หร่อ ลด้ขั�นี้ตอนี้กิาร
ที่ำางานี้ให้ม้ป่ระสิที่ธิภัาพยิ�งข้�นี้อ้กิด้้วย ส่วนี้กิารลด้ป่ระกิาร
สุด้ท้ี่ายกิ็ค่ิอกิารลด้ Food Waste หร่อกิารลด้ขยะอาหาร  
โด้ยกิารออกิแบับับัรรจุภััณฑ์์ท้ี่�สามารถ้ช่วยย่ด้อายุผู้ลิตภััณฑ์์
อาหารได้้ ก็ิที่ำาให้อาหารท้ี่�บัรรจุอย่่ในี้ถุ้งนัี้�นี้ ไม่เน่ี้าเส้ยในี้เวลา 
อันี้รวด้เร็ว ม้โอกิาสท้ี่�จะถ่้กิบัริโภัคิได้้นี้านี้ข้�นี้

นี้วัตกิรรมเม็ด้พลาสติกิชนิี้ด้พิเศษ COF Stable 
Resin หร่อช่�อเต็มว่า เม็ด้พลาสติกิ Co-efficient of 
Friction (COF) Stable Resin XUS 59999.110 เป็่นี้
นี้วัตกิรรมท้ี่� ด้าว ได้้คิิด้ค้ินี้ข้�นี้มาเพ่�อแก้ิไขข้อจำากัิด้ต่างๆ 
ในี้อุตสาหกิรรมกิารผู้ลติบัรรจุภััณฑ์์ชนิี้ด้อ่อนี้ตัว (flexible  
packaging) เม็ด้พลาสติกิชนิี้ด้น้ี้�ให้ค่ิาสัมป่ระสิที่ธิ�กิาร
เส้ยด้ที่านี้หร่อ  Co-efficient of Friction (COF) ท้ี่�เสถ้้ยร  
ช่วยเพิ�มที่างเล่อกิของกิารเล่อกิกิาวที่้�ใช้ในี้กิระบัวนี้กิาร
ผู้ลิตฟิิล์ม ที่ำาให้กิระบัวนี้กิารเซ็ตตัวของกิาวในี้ขั�นี้ตอนี้ 
lamination ง่าย ไม่ส่งผู้ลกิระที่บัต่อคิวามสามารถ้ 
ในี้กิารย้ด้ติด้และคิวามใสของบัรรจุภััณฑ์์ ที่นี้ต่อสภัาพ
กิารจัด้เก็ิบัและขนี้ส่ง เพิ�มป่ระสิที่ธิภัาพในี้กิารบัรรจุ 
ลด้กิารแตกิของถุ้งบัรรจุภััณฑ์์และกิารหยุด้ชะงักิของ
สายกิารผู้ลิต ส่งผู้ลให้กิระบัวนี้กิารผู้ลิตและบัรรจุ
สินี้ค้ิารวด้เร็ว ม้ป่ระสิที่ธิภัาพยิ�งข้�นี้ ช่วยลด้ของเส้ย  
และ ลด้กิารป่ลด้ป่ล่อยก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิจากิกิารผู้ลิต

โด้ยนี้วัตกิรรมน้ี้�ได้้รับัรางวัล Ringier Plastics 
Technology Innovation Awards ปี่ 2563 ซ้�งเป็่นี้ 
อ้กิหน้ี้�งรางวัลท้ี่� ด้าว ภัาคิภ่ัมิใจ รวมถ้้งรางวัลอ่�นี้ๆ  
ท้ี่�เป็่นี้ผู้ลมาจากิคิวามมุ่งมั�นี้ในี้กิารคิิด้ค้ินี้พัฒนี้านี้วัตกิรรม
ที่างด้้านี้วสัดุ้ศาสตร ์เช่นี้ รางวลั Big Innovation Award 
จากิ the Business Intelligence Group ปี่ 2563  
ให้กัิบัผู้ลิตภััณฑ์์ซิลิโคินี้เจลกัินี้คิวามร้อนี้แบับัไม่ทิี่�งคิราบั 
(DOWSIL TC-3015 Reworkable Thermal Gel 
Dow) และ นี้วัตกิรรมกิารย้อมผู้้าแบับัรักิษ์โลกิ โด้ยลด้
สารเคิม้ 90% และ ป่ระหยัด้นี้ำ�า 50% (ECOFAST Pure 
Sustainable Textile Treatment) รวมทัี่�ง รางวัล 
R&D 100 Awards จากินิี้ตยสาร R&D World ปี่ 2562  
โด้ย ด้าว ยังคิงมุ่งมั�นี้สร้างนี้วัตกิรรมจากิไอเด้้ยใหม่ๆ 
ให้เกิิด้ข้�นี้จริงเพ่�อคิวามเป็่นี้อย่่และสิ�งแวด้ล้อมท้ี่�ด้้ 
ยิ�งข้�นี้ต่อไป่RECYCLE 

กัาร่แปร่ร่่ปกัลับมาใชใ้หม ่

REDUCE
ลด้กัาร่ใช้ที่ร่พัยั่ากัร่

ก้ัาวขา้มขอ้จำากััด้ของบร่ร่จุภััณฑ์์
ด้้วยั่ COF Stable Resin



ป่ากินี้ำ�าป่ระแส สายนี้ำ�าแห่งคิวามอุด้มสมบ่ัรณ์ ที่รัพยากิรริมแม่นี้ำ�าชายฝั่�งที่ะเลอ่าวไที่ย ตั�งอย่่ในี้
พ่�นี้ท้ี่�อำาเภัอแกิลง จังหวัด้ระยอง เป็่นี้ท้ี่�ร้่จักิของบัรรด้านัี้กิท่ี่องเท้ี่�ยวสายธรรมชาติผู้่้หลงใหลมนี้ต์เสน่ี้ห์ทุ่ี่ง
โป่รงที่องกิลางป่่าชายเลนี้ ทัี่�งยังม้กิลิ�นี้อายวิถ้้ช้วิตชุมชนี้เก่ิาแก่ิริมแม่นี้ำ�า ท้ี่�เร้ยกิได้้ว่า “มาเท้ี่�ยวคิรั�งแรกิ
แล้วยังป่ระทัี่บัใจ จนี้ต้องหาโอกิาสแวะเว้ยนี้กิลับัมาเยอ่นี้อ้กิให้ได้้” เพราะคิวามเง้ยบัสงบั ม้ส้สันี้แตกิต่าง
กัินี้ไป่ในี้แต่ละช่วงเวลาท้ี่�ได้้มาเยอ่นี้ อย่่ไม่ไกิลจากิเม่องกิรุงท้ี่�แสนี้จะรถ้ติด้แออัด้ ทัี่�งยังม้อ้กิหลายมุมของ
แหล่งท่ี่องเท้ี่�ยวให้แวะเย้�ยมชม ถ่้ายภัาพ และเช็คิอินี้

ยามเช้าของวันี้หยุด้พักิผู่้อนี้จากิกิารที่ำางานี้ กิารลุกิข้�นี้จากิท้ี่�นี้อนี้โด้ยเส้ยงป่ลุกิของนี้กินี้านี้าชนิี้ด้
ท้ี่�บิันี้ออกิหากิินี้ ลัด้เลาะเล้ยบัลำานี้ำ�าป่ระแส ภัาพคิล่�นี้นี้ำ�าสะท้ี่อนี้แสงแด้ด้อันี้อบัอุ่นี้ มองจากิหน้ี้าต่างห้อง
โฮิมสเตย์ชุมชนี้ริมนี้ำ�า สร้างคิวามสด้ช่�นี้ผู่้อนี้คิลายชวนี้ให้ก้ิาวเดิ้นี้ออกิไป่สัมผัู้สวิถ้้ช้วิตกิารค้ิาขายสินี้ค้ิา
ชุมชนี้ ทัี่�งของฝ่ากิ ของท้ี่�ระล้กิ ในี้ตลาด้เช้าป่ระแส กิลิ�นี้กิาแฟิ นี้ำ�าเต้าห้่ ป่ลาท่ี่องโก๋ิ ชวนี้ให้แวะซ่�อ 
นัี้�งรับัป่ระที่านี้เป็่นี้อาหารรองท้ี่อง ก่ิอนี้จะชวนี้คิรอบัคิรัวหร่อเพ่�อนี้พ้องไป่วิ�งออกิกิำาลังกิาย ปั่�นี้จักิรยานี้  

16
@DOW Magazine

เรื่องโดย	 ฑิฐาพร	วงศ์ธนาสุนทร	
	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริษัท	ดาว	ประเทศไทย

เช็คอนิถิุ�นปร่ะแส... 
ด้แ่ลป่าชายั่เลน
ถ่ิ่ายภัาพ เชีค็อินิ หลงใหลม่นต์เสน่ห์ทุ่ังโปรงทัอิง
กลางป่าชีายเลน  ศก้ษาวิิถีิ่ชีวิีิตชุีม่ชีนเก่าแก่
รมิ่แม่น่ำา รว่ิม่กันอินุรกัษ์ปา่ชีายเลน
เร่ื�องโด้ยั่ แซม่ - วัิชีระ สายสม่าน
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บันี้เส้นี้ที่างเล้ยบัถ้นี้นี้บัริเวณสะพานี้ป่ระแสสินี้ธ์ุ ซ้�งเป็่นี้
จุด้เช็คิอินี้แวะถ่้ายภัาพ และชมทิี่วทัี่ศน์ี้จากิมุมส่งบันี้
สะพานี้ ที่้�เช่�อมผู่้านี้ป่่าชายเลนี้ริมแม่นี้ำ�าป่ระแสทัี่�งสอง
ฟิากิฝั่�ง สามารถ้มองเห็นี้วิวทิี่วเขาชะเมาซ้�งเป็่นี้แหล่ง
ต้นี้นี้ำ�าป่ระแสตัด้กัิบัไอหมอกิ และปุ่ยเมฆท้ี่�ลอยเล่�อนี้ผู่้านี้
ท้ี่องฟ้ิาส้คิราม ด้้านี้ฝั่�งป่ากิแม่นี้ำ�าเป็่นี้ทิี่วทัี่ศน์ี้ของป่่าชาย
เลนี้ และอนุี้สรณ์เร่อรบัหลวงป่ระแสท้ี่�โด้ด้เด่้นี้ริมชายฝั่�ง
ที่ะเลอ่าวไที่ย มองออกิไป่ไม่ไกิลก็ิจะเห็นี้เกิาะมันี้นี้อกิ
เกิาะมันี้กิลาง เกิาะมันี้ในี้ และเร่อเล็กิของชาวป่ระมง  
ท้ี่�กิำาลังแล่นี้กิลับัเข้าฝั่�งเท้ี่ยบัท่ี่า เพ่�อนี้ำาสารพัด้สัตว์ที่ะเล
ทัี่�งป่ลา กุ้ิง ป่่ หอย ข้�นี้ฝั่�งไป่ยังตลาด้ และร้านี้อาหารที่ะเล
หลากิหลายให้เล่อกิชิม แวะนัี้�งรับัป่ระที่านี้

หลังจากิอาหารม่�อเท้ี่�ยงอิ�มอร่อย เราสามารถ้ไป่
เดิ้นี้ย่อยออกิกิำาลังกิายต่อ หร่อแนี้ะนี้ำาให้ลองไป่นัี้�งเร่อ
เท้ี่�ยวชมเส้นี้ที่างศ้กิษาธรรมชาติป่่าชายเลนี้ ถ่้ายภัาพ  
เช็คิอินี้ ในี้ “ห้องเร้ยนี้ธรรมชาติป่ากินี้ำ�าป่ระแส” ซ้�งเป็่นี้
แหล่งเร้ยนี้ร้่คิวามหลากิหลายที่างช้วภัาพป่่าชายเลนี้  
โด้ยตลอด้เส้นี้ที่างในี้แต่ละช่วงฤด่้จะได้้เห็นี้คิวามแตกิต่าง 
ของระบับันิี้เวศท้ี่�สวยงาม ไม่ว่าจะเป็่นี้ซุ้มร่มเงาของ
พันี้ธ์ุไม้ป่่าชายเลนี้ กิิ�งก้ิานี้ของต้นี้โกิงกิางอันี้เข้ยวชอุ่ม  
และแขนี้งรากิสลับัซับัซ้อนี้ราวกัิบัศิลป่ะที่้�ธรรมชาติ
สรรค์ิสร้าง และในี้บัางโอกิาสก็ิจะได้้เห็นี้สิ�งม้ช้วิตท้ี่�น่ี้ารักิ
ต่างๆไม่ว่าจะเป็่นี้ ป่่หลากิส้ ป่ลาต้นี้ หอย นี้กินี้านี้าชนิี้ด้  
ทัี่�งท้ี่�เป็่นี้นี้กิป่ระจำาถิ้�นี้ และนี้กิอพยพในี้แต่ละช่วงฤด่้  
รวมทัี่�งม้ป้่ายส่�อคิวามท้ี่�อธิบัายข้อม่ลในี้จุด้ต่างๆ ให้ได้้
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เร้ยนี้ร้่ที่ำาคิวามเข้าใจระบับันิี้เวศ และข้อม่ลกิารจัด้กิารขยะอย่าง
ถ่้กิวิธ้ หากิม้ล่กิหลานี้ไป่ด้้วยก็ิสามารถ้อธิบัายให้เขาได้้เข้าใจ  
และตระหนัี้กิถ้้งคิวามสำาคัิญ่ของป่่าชายเลนี้ว่าสามารถ้ด่้ด้ซับั 
ก๊ิาซคิาร์บัอนี้ได้ออกิไซด์้ได้้มากิกิว่าป่่าบักิถ้้ง 5 เท่ี่า และม้
ป่ระโยชน์ี้ต่อสิ�งแวด้ล้อมมากิ เป็่นี้กิารช่วยสร้างจิตสำาน้ี้กิให้คินี้
ท้ี่�เรารักิ ได้้ร่วมด่้แลรักิษาป่่าชายเลนี้เพ่�อช่วยลด้ภัาวะโลกิร้อนี้ 

ตลอด้ทัี่�งวันี้สามารถ้เท้ี่�ยวชม ถ่้ายภัาพ เช็คิอินี้ และเร้ยนี้
ร้่ในี้จุด้ต่างๆ ของป่ากินี้ำ�าป่ระแส ช่วงเวลาสวยงามยามเย็นี้ท้ี่� 
แสงอาที่ิตย์กิำาลังลับัขอบัฟิ้า ก็ิยังเหมาะกิับักิารถ้่ายภัาพและ
ซ้มซับับัรรยากิาศร่วมกัินี้กัิบัคิรอบัคิรัวและเพ่�อนี้ๆ ในี้พ่�นี้ท้ี่� 
ร้านี้อาหารหร่อเร่อนี้ชานี้ริมนี้ำ�าของโฮิมสเตย์ ท้ี่�เป็่นี้มุมสังสรรค์ิ
เสวนี้ากัินี้อย่างเพลิด้เพลินี้ ท่ี่ามกิลางเส้ยงคิล่�นี้และสายลม 
ท้ี่�พัด้พาอากิาศสด้ช่�นี้ ได้้ส่ด้อากิาศบัริสุที่ธิ�อย่างเต็มท้ี่�ในี้วันี้หยุด้
พักิผู่้อนี้

ปา่ชีายเลน ม่คีวิาม่สำาคัญ และเป็นทัรพัยากรทีั�
ทัรงคุณค่าอิย่างม่าก จง้ไม่แ่ปลกใจเลยว่ิาเหตุใดจง้ม่ี
การรณรงค์ให้ปลกูปา่ชีายเลนจากทุักภัาคส่วินในสังคม่
 รวิม่ถ้ิ่งดาวิเอิงก็ได้จดัให้ม่ ีโคร่งกัาร่ ‘Dow & Thailand 
Mangrove Alliance’ หร่อื ‘ด้าว - เคร่อืข่ายั่ชายั่ฝ่่� ง 
ร่กััษ์์พิทัี่กัษ์์ปา่ชายั่เลน เพื�อความยั่ั�งยั่นื’ เพ่�อิยกระดับ
การอินุรกัษ์ปา่ชีายเลนอิา่วิไทัย-อินัดาม่นัอิย่าง
ม่ส่ีวินรว่ิม่ 
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อยั่ากัให้ช่วยั่เล่าถึุงกัาร่ร่ณร่งค์
ให้ลด้กัาร่ปล่อยั่คาร่บ์อนได้ออกัไซด์้
ส่่สิ�งแวด้ล้อม
 “ก่ิอนี้อ่�นี้พวกิเราคิงสังเกิตได้้ว่าในี้ช่วง
หลายปี่ท้ี่�ผู่้านี้มาสภัาพภ่ัมิอากิาศของโลกิเรา
นัี้�นี้ม้กิารเป่ล้�ยนี้แป่ลงไป่จากิเด้ิมและยิ�งที่ว้
คิวามรุนี้แรงเพิ�มมากิข้�นี้เร่�อยๆ เช่นี้ ในี้ฤด่้ร้อนี้
ม้อุณหภ่ัมิท้ี่�ส่งเกิินี้กิว่าอุณหภ่ัมิเฉล้�ยป่กิติ หร่อ 
ฤด่้หนี้าวท้ี่�อุณหภ่ัมิลด้ลงตำ�ากิว่าระดั้บัเฉล้�ยโด้ย
ป่กิติ จนี้ม้ข้อสรุป่ว่าโลกิเรากิำาลังเผู้ชิญ่กัิบัปั่ญ่หา
กิารเป่ล้�ยนี้แป่ลงสภัาพภ่ัมิอากิาศหร่อ Climate 
Change ที่้�กิลายเป่น็ี้คิำาท้ี่�หลายคินี้คุ้ินี้ห่กินัี้ด้้  โด้ย
ปั่จจัยหลักิท้ี่�ส่งผู้ลให้สภัาพอากิาศแป่รป่รวนี้กิม็า
จากิ ‘ก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิ’ (Greenhouse Gases) 
ท้ี่�ห่อหุ้มโลกิเอาไว้ ที่ำาให้แสงแด้ด้และพลังงานี้

คารบ์อินเครดิต คำานี�หลายคนคงได้ยินกันบอ่ิยๆ แต่ก็อิาจจะ 
ยังไม่เ่ข้าใจชีดัเจน โดยเฉพาะเร่�อิงการซ่�อิขายคารบ์อินเครดิต  
ว่ิาแท้ัจรงิแล้วิ เราสาม่ารถิ่ซ่�อิขายกันได้จรงิหรอ่ิ แล้วิคนซ่�อิ 
กับคนขายจะได้อิะไร รวิม่ถ้ิ่งส่งผลอิะไรต่อิโลกใบนี�บา้ง At Dow 
ฉบบันี�เราม่โีอิกาสพูดคุยกับ คุณนาร่นิที่ร่ ์วงศธ์ินาศริ่กิัลุ  
ผู้อิำานวิยการสิ�งแวิดล้อิม่ อิาชีวีิอินาม่ยั ควิาม่ปลอิดภััย 
และรฐักิจสัม่พันธ์ิ กลุ่ม่บรษัิทัดาวิ ประเทัศไทัย ซ้�งทัำางานด้าน 
สิ�งแวิดล้อิม่ม่าเปน็เวิลานาน จะม่าไขข้อิสงสัยให้ทุักคนได้รู ้ 
เกี�ยวิกับคารบ์อินเครดิต ว่ิาจรงิๆ แล้วิม่คีวิาม่สำาคัญอิย่างไร  
และม่กีารซ่�อิขายกันอิย่างไร

ร่ว่มกััน
ลด้โลกัร่อ้น 
ด้้วยั่คาร่บ์อน
เคร่ดิ้ต 

S A F E  A N D  S O U N D
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คิวามร้อนี้ไม่สามารถ้ระบัายออกิจากิชั�นี้บัรรยากิาศได้้ จ้งเป็่นี้
เหตุให้อุณห่มิของโลกิส่งข้�นี้ แต่ก็ิยังเป็่นี้เร่�องน่ี้ายินี้ด้้ท้ี่�ม้หลาย
ภัาคิส่วนี้ท้ี่�ต่�นี้ตัวกัิบัปั่ญ่หาน้ี้�และช่วยกัินี้รณรงค์ิให้สังคิมทัี่�วโลกิ
หันี้มาช่วยกัินี้แก้ิปั่ญ่หาภัาวะโลกิร้อนี้ โด้ยลด้กิารป่ล่อยก๊ิาซ
คิาร์บัอนี้ได้ออกิไซด์้ซ้�งเป็่นี้สาเหตุหลักิของก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิ”
‘คาร่บ์อนเคร่ดิ้ต’ คืออะไร่ มค่วามสำาคัญอยั่า่งไร่
 “จริงๆ แล้ว ‘คิาร์บัอนี้เคิรดิ้ต’ ม้จุด้เริ�มตน้ี้มาจากิ ‘พิธ้สาร
เก้ิยวโต’(Kyoto Protocol) ซ้�งกิำาหนี้ด้ใหป้่ระเที่ศภัาค้ิโด้ยเฉพาะ
ป่ระเที่ศพัฒนี้าแล้ว ต้องลด้ป่ริมาณกิารป่ล่อยก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิ  
ท้ี่�ที่ำาให้เกิิด้ภัาวะโลกิร้อนี้ เช่นี้ คิาร์บัอนี้ได้ออกิไซด์้ ม้เที่นี้ ไนี้ตรัส 
ออกิไซด์้ ฯลฯ ทัี่�งน้ี้�ต้องยอมรับัว่าป่ระเที่ศท้ี่�เจริญ่แล้วม้กิาร 
ที่ำาอุตสาหกิรรมมาก่ิอนี้ ที่ำาให้ม้กิารใช้พลังงานี้ฟิอสซิลมากิกิว่า 
จ้งม้กิารป่ล่อย CO2 ซ้�งเป็่นี้ตัวกิารสำาคัิญ่ของภัาวะโลกิร้อนี้มา 
ยาวนี้านี้ ซ้�งอนุี้สัญ่ญ่าน้ี้�ม้กิารตกิลงกัินี้ว่าถ้้าป่ระเที่ศท้ี่�เจริญ่แล้ว
ยงัม้คิวามจำาเป็่นี้ท้ี่�จะต้องใช้พลังงานี้ หร่อยงัต้องกิารเติบัโตในี้แง่
เศรษฐกิิจ ที่ำาใหผู้้ลิตคิารบ์ัอนี้เกิินี้กิว่าท้ี่�สนี้ธิสัญ่ญ่ากิำาหนี้ด้ไว้ แล้ว
จะต้องที่ำาอย่างไร ก็ิเลยม้กิารแลกิเป่ล้�ยนี้โคิวต้ากัินี้กัิบัป่ระเที่ศท้ี่� 
กิำาลังพัฒนี้า หร่อป่ระเที่ศท้ี่�ป่ลด้ป่ล่อยคิาร์บัอนี้ได้ออกิไซด์้น้ี้อย
กิว่าข้อตกิลง กิารแลกิเป่ล้�ยนี้เคิรดิ้ตตรงน้ี้�เราเร้ยกิว่ากิารขาย 
‘คิาร์บัอนี้เคิรดิ้ต’ คิรับั เป็่นี้กิลไกิหน้ี้�งซ้�งช่วย ให้ป่ริมาณก๊ิาซเร่อนี้
กิระจกิได้้รับักิารคิวบัคุิม”
เมื�อไมน่านมาน่� ด้าวปร่ะเที่ศไที่ยั่ได้้ขายั่คาร่บ์อน
เคร่ดิ้ตให้กัับที่างยุั่โร่ป อยั่ากัให้ช่วยั่ขยั่ายั่ความ
ให้คนท่ี่�สนใจได้้ร่่ห้น่อยั่
 “ก่ิอนี้อ่�นี้ต้องบัอกิก่ิอนี้คิรับัว่า ด้าวไม่ได้้ตั�งเป้่าหมายเพ่�อ
จะขายคิาร์บัอนี้เคิรดิ้ตนี้ะคิรับั แต่ด้้วยนี้โยบัายกิารที่ำางานี้ของ
ด้าวทัี่�วโลกิ รวมถ้้งด้าวป่ระเที่ศไที่ย ที่ำาให้เราม้โคิวต้าคิาร์บัอนี้
เคิรดิ้ตเหล่อมากิพอท้ี่�จะขายให้กัิบัป่ระเที่ศท้ี่�ต้องกิาร โด้ยด้าว
เองเป็่นี้ผู้่้สนัี้บัสนุี้นี้ของมหกิรรมก้ิฬาโอลิมปิ่กิ ซ้�งกิารจัด้โอลิมปิ่กิ
จะต้องม้กิารสร้างสเตเด้้ยม หร่อสิ�งก่ิอสร้างต่างๆ หลายบัริษัที่ก็ิ
จะม้สินี้ค้ิาท้ี่�ผู้ลิตและนี้ำาไป่ใช้ในี้กิารสร้างสิ�งเหล่าน้ี้� แน่ี้นี้อนี้ว่า
สินี้ค้ิาเหล่าน้ี้�ท้ี่�ผู้ลิตมาจากิต่างป่ระเที่ศที่างฝั่�งตะวันี้ตกิก็ิจะที่ำาให้
เกิิด้คิาร์บัอนี้ เราก็ิเลยให้สัด้ส่วนี้คิาร์บัอนี้เคิรดิ้ตตรงน้ี้�แลกิเป่ล้�ยนี้
กัิบัเขา ซ้�งท้ี่�ด้าวป่ระเที่ศไที่ยขายใหก็้ิมาจากิโรงงานี้หน้ี้�งของเราท้ี่�

เป็่นี้ไฮิโด้รเจนี้เป่อร์ออกิไซด์้ เน่ี้�องจากิเราใช้เที่คิโนี้โลย้ใหม่ล่าสุด้ 
จ้งม้กิารป่ล่อยคิาร์บัอนี้ออกิมาน้ี้อยกิว่าเที่คิโนี้โลย้เก่ิาค่ิอนี้ข้างมากิ  
โด้ยตั�งแต่ปี่ 2011 สามารถ้ลด้ป่ริมาณ CO2 ไป่ได้้มากิกิว่า 1 ล้านี้ตันี้ 
จนี้ถ้้งปั่จจุบัันี้ ที่ำาให้เราได้้คิาร์บัอนี้เคิรดิ้ตตรงน้ี้�มา 
ด้าว ปร่ะเที่ศไที่ยั่ ยั่งัมโ่คร่งกัาร่เด่้นๆ อะไร่ท่ี่�ช่วยั่
ลด้กัาร่ปล่อยั่คาร่บ์อนอก่ับา้ง และในอนาคตด้าว
มเ่ปา้หมายั่ในกัาร่ลด้คาร่บ์อนอยั่า่งไร่ 
 “เราม้โคิรงกิาร Dow & Thailand Mangrove Alliance  
ซ้�งต่อยอด้จากิโคิรงกิารป่ล่กิป่่าชายเลนี้ ท้ี่�ที่ำาต่อเน่ี้�องกัินี้เป็่นี้
ป่ระจำาทุี่กิปี่ สาเหตุท้ี่�เราที่ำาโคิรงกิารอนีุ้รักิษ์ป่่าชายเลนี้กิ็เพราะ
พ่ชชายเลนี้ม้คิวามสามารถ้ในี้กิารด่้ด้ซับั CO2 ได้้ส่งกิว่าป่่าบักิ
อ่�นี้ๆ ถ้้ง 5 เท่ี่าเลยนี้ะคิรับั แต่ท้ี่�น่ี้าพ่ด้ถ้้งอ้กิอยา่งหน้ี้�งเก้ิ�ยวกิบััเร่�อง
โลกิร้อนี้และกิารลด้คิาร์บัอนี้ก็ิค่ิอ ตอนี้น้ี้�ด้าวม้เป้่าหมายท้ี่�จะลด้
ก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิให้ได้้ 15 เป่อรเ์ซ็นี้ต์ภัายในี้ปี่ 2030 หลังจากิช่วง  
5 ปี่ท้ี่�ผู่้านี้มา (ตั�งแต่ปี่ 2015 เป็่นี้ต้นี้มาจนี้ถ้้งปั่จจุบัันี้) เราสามารถ้
ลด้ก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิไป่ได้้ถ้้ง 80,000 ตันี้ ซ้�งหลักิๆ ท้ี่�ด้าวป่ระสบั
คิวามสำาเร็จมากิมายเช่นี้น้ี้�ก็ิมาจากิกิารป่รับัป่รุงป่ระสิที่ธิภัาพ
โรงงานี้ของเรา  รวมถ้้งกิารลด้กิารใช้พลังงานี้ด้้วยคิรับั
 “นี้อกิจากิน้ี้�ในี้ระยะยาว ด้าว ยังม้แผู้นี้ลด้กิารป่ล่อย
คิาร์บัอนี้ให้มากิข้�นี้ จากิกิารด้ำาเนิี้นี้งานี้ต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะ
เป็่นี้โรงงานี้ท้ี่�ต้องป่รับัป่รุงกิารที่ำางานี้ให้ม้ป่ระสิที่ธิภัาพมากิยิ�ง
ข้�นี้โด้ยนี้ำาเที่คิโนี้โลย้ใหม่ๆ มาใช้ กิารเป่ล้�ยนี้จากิกิารขนี้ส่งด้้วย
รถ้บัรรทุี่กิเป็่นี้ระบับัรางตามนี้โยบัายรัฐ และพัฒนี้าเที่คิโนี้โลย้ท้ี่�
เป็่นี้พลงังานี้สะอาด้มาใช้ เพ่�อให้ป่ล่อยคิารบ์ัอนี้ได้้น้ี้อยลง รวมถ้้ง
กิารส่งเสริมกิิจกิรรมต่างๆ ของด้าว เช่นี้ กิารป่ล่กิป่่าชายเลนี้เพ่�อ
ท้ี่�จะช่วยในี้กิารด่้ด้ซับั CO2  โด้ย ด้าว ม้เป้่าหมาย ท้ี่�จะป่ล่อย
คิาร์บัอนี้สุที่ธิเป็่นี้ศ่นี้ย์ (Carbon Neutral) ภัายในี้ปี่ 2050 ทัี่�ง
จากิสินี้ค้ิาและโคิรงกิารต่างๆ ของด้าว จะช่วยลด้กิารป่ลด้ป่ล่อย
ก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิได้้มากิกิว่าหร่อเท่ี่ากัิบั ป่ริมาณก๊ิาซเร่อนี้กิระจกิ
ท้ี่�เกิิด้จากิกิระบัวนี้กิารและกิิจกิรรมของบัริษัที่คิรับั”
  นัี้บัเป็่นี้เป้่าหมายท้ี่�ท้ี่าที่าย แต่เช่�อแน่ี้ว่าด้้วยคิวามตั�งใจ
จริง และคิวามร่วมม่อจากิทุี่กิภัาคิส่วนี้ ยอ่มจะที่ำาให้ด้าวสามารถ้
บัรรลุเป้่าหมายแน่ี้นี้อนี้

พิธ่ิสาร่เก่ัยั่วโต หร่อื Kyoto Protocol
เป็นพิธีิสารภัายใต้อินุสัญญาสหประชีาชีาติว่ิาด้วิยการ

เปลี�ยนแปลงสภัาพภูัม่อิิากาศ (United Nations Framework Convention  
on Climate Change: UNFCCC) เน่�อิงจากประเทัศพัฒนาแล้วิเปน็สาเหตุ 
สำาคัญขอิงการปล่อิยก๊าซเร่อินกระจกปริม่าณสูงสู่ชีั�นบรรยากาศ  
ซ้�งเปน็ผลม่าจากการทัำาอุิตสาหกรรม่กว่ิา 150 ป ีพิธีิสารเกียวิโตจง้ได้เพิ�ม่
เป้าหม่ายลดการปล่อิยก๊าซเร่อินกระจกให้กับกลุ่ม่ประเทัศพัฒนาแล้วิ 
ภัายใต้หลักการ “ควิาม่รบัผิดชีอิบรว่ิม่กันในระดับทีั�แตกต่างกัน” 

โดยกำาหนดให้ประเทัศทีั�พัฒนาแล้วิทัั�วิโลกลดการปล่อิยก๊าซ
เร่อินกระจกลง 5% (เทีัยบกับระดับในปี 1990) เพ่�อิให้บรรลเุป้าหม่าย
ภัายในปี 2008-2012 ซ้�งแต่ละประเทัศต้อิงม่ีพันธิะต่อิเป้าหม่ายขอิง 
ตัวิเอิง ได้แก่ สหภัาพยุโรป (15 ประเทัศ) อิยู่ทีั� 8% ญี�ปุ่นอิยู่ทีั� 6% ฯลฯ

นอิกจากเป้าหม่ายการปล่อิยก๊าซเรอ่ินกระจกขอิงแต่ละประเทัศ
ทีั�ผูกพันตาม่กฎหม่ายแล้วิ พิธีิสารเกียวิโตยังครอิบคลมุ่ถ้ิ่งกลไกการค้า 
อิันหลากหลาย ซ้� งนำาไปสู่การซ่� อิขายคาร์บอินเครดิตเพ่� อิชีดเชีย 
การปล่อิยคารบ์อินไดอิอิกไซด์นั�นเอิง



ด้าว เปิ่ด้ตัว ‘Dow Pack Guru’ รายกิารออนี้ไลน์ี้ใหม่ 
แกิะกิล่อง ท้ี่�จะมาไขทุี่กิข้อสงสัยในี้วงกิารพลาสติกิและแพคิเกิจจิ�ง  
ไม่ว่าจะเป่็นี้เที่รนี้ด้์กิารผู้ลิตแพคิเกิจจิ�งท้ี่�น่ี้าจับัตามอง แนี้วที่าง
กิารที่ำาให้แพคิเกิจจิ�งตอบัโจที่ยค์ิวามต้องกิารของล่กิค้ิา นี้วัตกิรรม
เม็ด้พลาสติกิท้ี่�ช่วยโลกิจากิปั่ญ่หาขยะ ฯลฯ กิารันี้ต้ทัี่�งสาระและ
คิวามสนุี้กิ โด้ย 3 ก่ิร่อารมณ์ด้้ ผู้่้เช้�ยวชาญ่ด้้านี้แพคิเกิจจิ�ง รายกิาร
สนุี้กิพร้อมสาระน้ี้�เผู้ยแพร่ทุี่กิเด่้อนี้ เด่้อนี้ละ 2 ตอนี้ ผู่้านี้ที่าง 
Facebook และ Youtube ของ Dow Thailand 

Dow Pack Guru ร่ายั่กัาร่น้องใหม ่
ท่ี่�จะมาไขปญ่หาน่าร่่เ้ก่ั�ยั่วกัับแพคเกัจจิ�ง

เพ่�อมุ่งหน้ี้าส่่วิสัยทัี่ศน์ี้ในี้กิารเป็่นี้บัริษัที่ด้้านี้ 
แมที่ท้ี่เร้ยลส์ ไซแอนี้ซ์ ท้ี่�ยั�งย่นี้ท้ี่�สุด้ในี้โลกิ โด้ยเน้ี้นี้ 
ลด้ผู้ลกิระที่บัจากิกิารเป่ล้�ยนี้แป่ลงสภัาพภ่ัมิอากิาศ  
ด้าว จ้งได้้เปิ่ด้โคิรงกิาร ‘Dow & Thailand Mangrove 
Alliance’ หร่อ ‘ด้าว - เคิร่อข่ายชายฝั่�ง รักิษ์พิทัี่กิษ์ 
ป่่าชายเลนี้ เพ่�อคิวามยั�งย่นี้’ เพ่�อยกิระดั้บักิารอนุี้รักิษ์ 
ป่่าชายเลนี้อ่าวไที่ย-อันี้ด้ามันี้อยา่งม้ส่วนี้ร่วม โด้ยร่วมม่อ
กัิบักิรมที่รัพยากิรที่างที่ะเลและชายฝั่�ง (ที่ช.) กิระที่รวง
ที่รัพยากิรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม และองค์ิกิารระหว่าง
ป่ระเที่ศเพ่�อกิารอนุี้รักิษ์ธรรมชาติ (IUCN) เตร้ยมเปิ่ด้ตัว
ป่่าชายเลนี้ป่ากินี้ำ�าป่ระแส จังหวัด้ระยอง เป่น็ี้พ่�นี้ท้ี่�นี้ำาร่อง
ในี้ปี่น้ี้� ก่ิอนี้จะขยายไป่ยังป่่าชายเลนี้ท้ี่�สำาคัิญ่ในี้จังหวัด้
อ่�นี้ๆ ทัี่�วป่ระเที่ศต่อไป่ 

ด้าว เปดิ้โคร่งกัาร่ เคร่อืขา่ยั่ชายั่ฝ่่� ง 
ร่กััษ์์พิทัี่กัษ์์ปา่ชายั่เลน

ด้าว มอบัถุ้งกิาชาด้-ด้าว บัรรเที่าสาธารณภััย
จำานี้วนี้ 21,000 ใบั รวมม่ลค่ิากิว่า 1,000,000 บัาที่  
ซ้�งที่ำาจากิ ELITE™ Enhanced Polyethylene  
หร่อเม็ด้พลาสติกิโพลิเอทิี่ล้นี้ชนิี้ด้พิเศษของด้าว  
ซ้�งช่วยในี้กิารป่ระหยัด้พลังงานี้ผู้ลิตและนี้ำาไป่ร้ไซเคิิล 
ได้้ง่าย มอบัให้กัิบัสภัากิาชาด้ไที่ยเพ่�อใช้สำาหรับับัรรจุ
อาหารแห้ง อุป่กิรณ์ด้ำารงช้วิต และเคิร่�องใช้ต่างๆ  
ท้ี่�จำาเป็่นี้ จัด้ส่งเป็่นี้ “ชุด้ธารนี้ำ�าใจก้่ิช้วิตฝ่่าวิกิฤต 
โคิวิด้-19” เพ่�อช่วยป่ระชาชนี้ท้ี่�เด่้อด้ร้อนี้และยากิจนี้  
ให้สามารถ้ด้ำารงช้พได้้ในี้ขณะท้ี่�ต้องกัิกิตัวอย่่ในี้ท้ี่�พักิ

ด้าว มอบถุงุโพลิเอทิี่ล่น บร่ร่เที่าที่กุัข์
โควิด้-19 ร่ว่มกัับสภัากัาชาด้ไที่ยั่
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ด้าว บัริษัที่ด้้านี้แมที่ท้ี่เร้ยลส์ ไซแอนี้ซ์ ท้ี่�เช่�อมั�นี้ในี้กิารที่ำาธุรกิิจอย่างยั�งย่นี้  
ได้้สรุป่ผู้ลกิารที่ำางานี้ด้้านี้คิวามยั�งย่นี้ตลอด้ปี่ พ.ศ. 2562 ในี้ “รายงานี้กิารพัฒนี้า 
อย่างยั�งย่นี้ ป่ระจำาปี่ พ.ศ. 2562” โด้ยรวบัรวมผู้ลกิารด้ำาเนิี้นี้งานี้ด้้านี้คิวามยั�งย่นี้ต่างๆ  
ในี้ป่ท้ีี่�ผู่้านี้มาตาม 7 เป่า้หมายคิวามยั�งยน่ี้ป่ ี2568 ตอกิยำ�าคิวามมุ่งมั�นี้ในี้กิารพฒันี้าองคิก์ิร 
คิวบัค่่ิกัิบัสังคิมเพ่�อผู้ลักิดั้นี้กิารเป่ล้�ยนี้แป่ลงไป่ส่่โลกิท้ี่�ยั�งย่นี้ ด้้วยกิารด้ำาเนิี้นี้งานี้ 
อย่างเป็่นี้มิตรต่อสิ�งแวด้ล้อม กิารคิิด้ค้ินี้นี้วัตกิรรม และกิารม้ส่วนี้ร่วมในี้โคิรงกิาร 
ด้้านี้คิวามยั�งย่นี้ต่างๆ เพ่�อสร้างผู้ลกิระที่บัเชิงบัวกิให้กัิบัสังคิมและโลกิ นี้ำาพาโลกิและ 
สังคิมของเราไป่ส่่คิวามยั�งย่นี้ ด้าวน์ี้โหลด้รายงานี้ฉบัับัดั้งกิล่าว ได้้ที่างเว็บัไซต์ https://
th.dow.com/en-us/news/reports.html หร่อสแกินี้ QR Code

ด้าว เปดิ้ตัว ร่ายั่งานกัาร่พัฒนาอย่ั่างยั่ั�งยั่นื ปร่ะจำาป ี2562

ด้าว เปิ่ด้ตัวนี้วัตกิรรมเม็ด้พลาสติกิโพลิเอทิี่ล้นี้ INNATE™ 
TF ตอบัโจที่ยแ์พคิเกิจจิ�งยุคิใหมท้่ี่�ใส่ใจสิ�งแวด้ล้อม ที่ลายข้อจำากัิด้ 
ของแพคิเกิจจิ�งแบับัหลายชั�นี้ด้้วยกิารใช้พลาสติกิชนี้ิด้เด้้ยว 
เ พ่�อใ ห้ ร้ ไซเ คิิล ง่าย อ้กิทัี่� ง ม้ คุิณสมบััติ ด้้านี้คิวามใสและ 
คิวามแข็งแรงเหน่ี้อกิว่าถุ้งโพลิเอทิี่ล้นี้แบับัเดิ้ม นี้วัตกิรรมน้ี้�
สามารถ้นี้ำาไป่ผู้ลิตเป็่นี้ถุ้งบัรรจุภััณฑ์์ชนิี้ด้เติม (ถุ้งร้ฟิิล) ถุ้งที่รงตั�ง 
สำาหรับัของแห้ง และของเหลว ถุ้งใส่ข้าวสาร ถุ้งใส่อาหารสัตว์  
ถุ้งบัรรจุภััณฑ์์ท้ี่�ต้องรองรับัสินี้ค้ิาท้ี่�ม้นี้ำ�าหนัี้กิมากิๆ และอ่�นี้ๆ 
ติด้ตามกิรณ้ศ้กิษากิารนี้ำาไป่ใช้งานี้เพิ�มเติมได้้ท้ี่� www.dow.com/
InnateTF

ด้าว เปดิ้ตัวนวัตกัร่ร่มเมด็้พลาสติกั 
INNATE™ TF คงคุณสมบติัด่้ ร่ไ่ซเคิลได้้

เพราะเล็งเห็นี้ถ้้งคิวามสำาคัิญ่ในี้กิารพัฒนี้า
เยาวชนี้ ด้าว จ้งต่อยอด้คิวามสำาเร็จของโคิรงกิาร ‘ด้าว
 อ้เอฟิ พัฒนี้าเยาวชนี้ส่่คิวามสำาเร็จ เพ่�อระยองผู้าสุกิ’ 
ซ้�งด้ำาเนิี้นี้งานี้มาตั�งแต่ปี่ พ.ศ. 2559 ด้้วยกิารถ่้ายที่อด้ 
องค์ิคิวามร้่กิารพัฒนี้าทัี่กิษะสมองอ้เอฟิ (Executives 
Functions) ซ้�งช่วยเสริมสร้างภ่ัมิคุ้ิมกัินี้ช้วิตให้กัิบัเด้็กิ
และเยาวชนี้คินี้รุ่นี้ใหม่ให้ม้ทัี่กิษะในี้กิารจัด้กิารช้วิต
 สามารถ้รับัม่อกัิบัปั่ญ่หาและคิวามเส้�ยงต่างๆ ในี้สังคิม
ได้้อย่างม้ป่ระสิที่ธิภัาพ ผู่้านี้กิารเผู้ยแพร่สารคิด้้อ้เอฟิ
จำานี้วนี้ 200 ตอนี้ลงบันี้ YouTube Dow Thailand 
Group ผู้่้สนี้ใจสามารถ้ติด้ตามฟัิงสารคิด้้พัฒนี้าทัี่กิษะ
สมองอ้เอฟิได้้ฟิร้ท้ี่� shorturl.at/EJUY3 

ด้าวแจกัเคล็ด้ลับเล่�ยั่งบุตร่หลาน
ผ่านสาร่คด่้อเ่อฟิออนไลน์ 200 ตอน
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เร่ื�องโด้ยั่ ฑิ์ฐาพร วิงศธ์ินาสุนทัร 
 ฝ่่ายทัรพัยากรบุคคล กลุ่ม่บรษัิทั ดาวิ ประเทัศไทัย
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หลายคินี้ที่ำางานี้มาทัี่�งปี่ ด่้ป่ฏิิทิี่นี้อ้กิท้ี่ใกิล้จะหมด้ปี่ 
อ้กิแล้ว…วันี้ลาพักิร้อนี้ยังไม่ได้้ใช้เลย!

ร้่หร่อไม่คินี้ไที่ยลาพักิร้อนี้น้ี้อยท้ี่�สุด้เป็่นี้อันี้ดั้บั 7 ของโลกิ
จากิผู้ลสำารวจ 18th  Annual Vacation Deprivation Study 
by Expedia.co.th 

ปั่จจุบัันี้ด้้วยเที่คิโนี้โลย้ในี้กิารติด้ต่อส่�อสารท้ี่�รวด้เร็ว
สามารถ้ที่ำางานี้ได้้ทุี่กิท้ี่�ทุี่กิเวลา เช่นี้ ที่ำางานี้ผู้่านี้สมาร์ที่โฟินี้ 
ป่ระชุม เช็คิอ้เมล หร่อคุิยงานี้ผู้่านี้ไลนี้์ได้้ สิ�งเหล่าน้ี้�อาจเอ่�อให้ 
เราที่ำางานี้ตลอด้เวลาโด้ยที่้�เราไม่ร้่ตัว หร่อแม้แต่ร่ป่แบับัสังคิม 
กิารที่ำางานี้ท้ี่�เป่ล้�ยนี้แป่ลงไป่ เช่นี้ กิารที่ำางานี้ท้ี่�บ้ัานี้ กิารที่ำางานี้
นี้อกิสถ้านี้ท้ี่�ได้้ ก็ิอาจเป็่นี้สาเหตุหน้ี้�งท้ี่�ที่ำาให้หลายคินี้ล่มท้ี่�จะ 
ใช้วันี้ลาพักิร้อนี้ท้ี่�ตนี้เองม้อย่่ หร่อล่มไป่ว่าร่างกิายคิวรได้้รับั 
กิารพักิจากิกิารที่ำางานี้บ้ัาง 

กิารที่ำางานี้ท้ี่�มากิเกิินี้ไป่จนี้ละเลยช้วิตด้้านี้อ่�นี้หร่อที่ำางานี้
อย่างหมกิมุ่นี้จนี้ร้่ส้กิผิู้ด้เม่�อไม่ได้้ที่ำางานี้ย่อมส่งผู้ลกิระที่บัต่อ
ร่างกิายและจิตใจอย่างแน่ี้นี้อนี้ เพราะนี้อกิจากิจะที่ำาให้เราไม่ได้้
ม้ช่วงเวลาท้ี่�ร่างกิายได้้ฟ้ิ�นี้ฟ่ิแล้วนัี้�นี้ ยังที่ำาให้ป่ระสิที่ธิภัาพขณะ
ที่ำางานี้ลด้ลงเพราะเหน่ี้�อยหน่ี้ายในี้งานี้ได้้ ซ้�งแท้ี่จริงแล้วกิารลา
พักิร้อนี้เป่็นี้สิที่ธิและสวัสดิ้กิารขั�นี้พ่�นี้ฐานี้ของทีุ่กิคินี้และเป่็นี้
โอกิาสอันี้ด้้ท้ี่�ที่ำาให้เราได้้พักิอย่างเต็มท้ี่� ได้้ชาร์จแบัตเตอร้�ให้กัิบั
ช้วิต บัรรเที่าอากิารเหน่ี้�อยล้าในี้ช้วิตป่ระจำาวันี้ ลด้คิวามเส้�ยง 
ท้ี่�เกิิด้จากิคิวามเคิร้ยด้ สร้างคิวามพร้อมในี้กิารที่ำางานี้ต่อไป่ และ
ให้โอกิาสในี้กิารเปิ่ด้รับัมุมมองใหม่ๆ รวมถ้้งได้้ใช้เวลาสร้างคิวาม
สัมพันี้ธ์กัิบัคินี้ท้ี่�เรารักิอ้กิด้้วย

ปั่จจุบัันี้คินี้ส่วนี้ใหญ่่นิี้ยมใช้ช่วงวันี้ลาพักิร้อนี้มาด่้แล
สุขภัาพจิตเพิ�มมากิข้�นี้ โด้ยผู้ลสำารวจกิล่าวว่า คินี้ไที่ยส่วนี้ใหญ่่ 
42% เล่อกิใช้วิธ้เดิ้นี้ที่างท่ี่องเท้ี่�ยวระยะสั�นี้ ดั้งนัี้�นี้ในี้ปั่จจุบัันี้กิาร

ลาพักิร้อนี้ เราจ้งไม่จำาเป็่นี้ต้องรอโอกิาสเก็ิบัไว้ลาในี้ช่วงวันี้หยุด้ยาว
ซ้�งม้คินี้จำานี้วนี้มากิไป่พักิผู่้อนี้เช่นี้กัินี้ ซ้�งกิารพักิผู่้อนี้ในี้ช่วงสั�นี้ๆ
 ก็ิสามารถ้ช่วยยกิระดั้บัคุิณภัาพช้วิตได้้อย่างมากิ อ้กิทัี่�งเรายัง 
ได้้รับัป่ระโยชนี้์ส่งสุด้จากิกิารเด้ินี้ที่างที่้�รวด้เร็ว ป่ระหยัด้เวลา  
ได้้เล่อกิท้ี่�พักิราคิาที่้�ถ่้กิกิว่าช่วงวันี้หยุด้ยาว และม้เวลาด่้�มด้ำ�า 
กัิบัสถ้านี้ท้ี่�ท่ี่องเท้ี่�ยวท้ี่�สำาคัิญ่ๆ โด้ยไม่ต้องกัิงวลเร่�องคิวามแออัด้
ของผู้่้คินี้อ้กิด้้วย

นี้อกิจากิกิารลาเพ่�อท่ี่องเท้ี่�ยวในี้วันี้ธรรมด้าหร่อช่วงวันี้หยุด้
สั�นี้ๆ คินี้ไที่ยส่วนี้ใหญ่่ยังใช้วันี้ลาพักิร้อนี้ในี้กิารที่ำาธุระเร่�องอ่�นี้ๆ
มากิถ้้ง 85% เช่นี้ ลาไป่ธนี้าคิาร ไป่ร่วมงานี้ล่กิท้ี่�โรงเร้ยนี้ ไป่ที่ำาบุัญ่
เข้าร่วม workshop ต่างๆ เพ่�อเพิ�มพ่นี้คิวามร้่ พัฒนี้าฝี่ม่อให้กัิบั
ตนี้เอง หร่อที่ำาสิ�งต่างๆ ท้ี่�คัิ�งค้ิางให้เสร็จ 

อยา่งท้ี่�กิล่าวไป่ตอนี้ต้นี้ว่ากิารลาพักิร้อนี้ หร่อลาป่ระเภัที่ 
ต่างๆ เป็่นี้สวัสดิ้กิารขั�นี้พ่�นี้ฐานี้ของพนี้ักิงานี้ทุี่กิคินี้ และทุี่กิคินี้
สามารถ้ใช้สิที่ธิ�ของตนี้ได้้อย่างอิสระตราบัใด้ท้ี่�เรายังสามารถ้
บัริหารจัด้กิารตัวเองและที่ำาตามกิฎระเบ้ัยบัของบัริษัที่ได้้ กิารม้ 
Work Life Integration ที่้�ด้้ย่อมส่งผู้ลให้เราม้สุขภัาพร่างกิาย
และจติใจท้ี่�ด้้ด้้วยเช่นี้กัินี้ กิารได้้ใช้เวลานี้อกิเหน่ี้อจากิกิารที่ำางานี้ 
กัิบัคินี้ท้ี่�เรารักิอยา่งม้คุิณค่ิา ใช้เวลาที่ำากิิจกิรรมร่วมกัิบัคิรอบัคิรัว
และท้ี่�สำาคัิญ่กิารได้้ให้เวลากัิบัตนี้เอง จะช่วยให้ได้้รับัมุมมองใหม่ๆ
พร้อมท้ี่�จะเปิ่ด้รับัสิ�งใหม่ๆ เข้ามา กิารได้้ชาร์จพลังง่ายๆ จากิ
กิารพักิร้อนี้อาจที่ำาให้เราเกิิด้แรงบัันี้ด้าลใจให้ผู้ลักิดั้นี้ตัวเองและ 
กิลับัมาที่ำางานี้อย่างม้ป่ระสิที่ธิภัาพและป่ระสิที่ธิผู้ลมากิกิว่าเดิ้ม 

ร้่อยา่งน้ี้�แล้ว….ร้บัถ้อนี้วันี้ลาจากิบััญ่ช้ออกิมาใช้ วางแผู้นี้
กัินี้ตั�งแต่วันี้น้ี้�เลยด้้กิว่าค่ิะ

Take Care & Take Vacation!

พักัร่้อนนั�น 
             สำาคัญไฉัน?



ในฉบับนี� เราได้พาทุักคนรว่ิม่กันสำารวิจเป้าหม่ายและพันธิสัญญาด้านควิาม่ยั�งย่นขอิงดาวิ ซ้�งม่หีลายสิ�งทีั�ดาวิได้ลงม่อ่ิ
ทัำาม่าอิย่างต่อิเน่�อิง รวิม่ถ้ิ่งการสรา้งควิาม่รว่ิม่ม่อ่ิกับทัั�งภัาครฐั เอิกชีน ภัาคประชีาชีน ทีั�จะปกปอ้ิงโลกใบนี�ให้ปลอิดภััยต่อิลกู
หลาน และสิ�งม่ชีีวิีิตอ่ิ�นๆ ทีั�อิาศัยอิยู่ในธิรรม่ชีาติเชีน่เดียวิกับม่นุษย์เรา ถ้ิ่าใครทีั�อิา่นจบทุักคอิลัม่น์แล้วิ เราขอิชีวินทุักคนม่าจบั
คู่คำา กับ ควิาม่หม่ายต่างๆ เหล่านี� เพ่�อิทับทัวินกิจกรรม่ทีั�ดาวิรว่ิม่กับพันธิม่ติรกัน

D O W  S A N O O K

ด้าวที่ำาอะไร่

B
ลดคารบ์อินไดอิอิกไซด์

ได้ม่ากกว่ิาปา่ไม่ช้ีนิดอ่ิ�นๆ
5 เท่ัา

C
โครงการรบับรจิาค
ถิ่งุพลาสติกทีั�ใชีแ้ล้วิ

เพ่�อินำากลับไป
รไีซเคิลอิย่างถิ่กูต้อิง

D
การตีมู่ลค่าขอิงคารบ์อิน
เพ่�อินำาม่าซ่�อิขาย ชีดเชีย

การปล่อิยคารบ์อิน
จากอุิตสาหกรรม่ให้กับ

ประเทัศทีั�ปล่อิยก๊าซ
เรอ่ินกระจกสูง

A
เม่ล็ดพลาสติกทีั�ผสม่

พลาสติกทีั�ผ่านการใชีง้าน
ซ้�งดาวิพัฒนาให้สาม่ารถิ่

ใชีง้านได้เทีัยบเท่ัา
เม่ด็พลาสติกบรสุิทัธิิ�

23
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ป่าชายั่เลน เม็ด้พลาสติกั
ผสม PCR คาร่บ์อนเคร่ดิ้ต มือวิเศษ์ x วน

ผ่โ้ชคด่้จะได้้ร่บักัร่ะถุางต้นไม ้2 ชั�น
เก็ับนำาได้้ ร่ด้นำาอตัโนมติั 
จำานวิน 5 รางวัิล

ส่งคำาตอบมาที่าง 
LINE@ นิตยั่สาร่ @DOW

พรอ้ิม่ชี่�อิ ทีั�อิยู่
และเบอิรโ์ทัรศพัท์ั

1. คุณ Nuch Benjarpornbanyat
2. คุณ ปวีินรตัน์ พูลทัรพัย์
3. คุณ ขวัิญเนตร แก้วิเพชีร
4. คุณ สุพรรณี วิิศาลรกัษ์กิจ

ปร่ะกัาศร่ายั่ชื�อผ่โ้ชคด่้
ฉับบัท่ี่�แล้ว “ล้างมือกั่โ้ลกั”



Seek TogetherTM

"นวัตกัร่ร่ม และ ความยัั่�งยืั่น
คือ คำาตอบท่ี่�จะที่ำาให้ธุิร่กิัจเติบโต

และอย่ั่ร่่อด้ได้ใ้นร่ะยั่ะยั่าว"
ฉััตร่ชัยั่ เลื�อนผลเจร่ญิชัยั่

ปร่ะธิานบร่หิาร่ กัลุ่มบร่ษัิ์ที่ ด้าว ปร่ะเที่ศไที่ยั่
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